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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer rybolovu, akvakultúry a 
námorných záležitostí; zdôrazňuje ich kľúčovú úlohu v rozvoji modrého hospodárstva a 
ich aktívny príspevok k rozvoju a revitalizácii pobrežných území;

2. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ na rok 2021 by mal zahŕňať dostatočné viazané a platobné 
rozpočtové prostriedky na pokrytie finančných potrieb spoločnej rybárskej politiky, ako 
je dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu a povinnosti vylodiť úlovky, ako aj 
výziev, ktorým toto odvetvie čelí, ako je brexit a generačná výmena; konštatuje, že na 
zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti rybolovu a akvakultúry je potrebné zvýšiť 
finančné prostriedky pridelené na tieto oblasti, ako aj na ochranu a obnovu morských 
ekosystémov; domnieva sa, že rozpočet a politiky pre tieto odvetvia by im mali pomôcť 
prispievať k plneniu nových cieľov EÚ, najmä cieľov stanovených v zelenej dohode, v 
novej priemyselnej stratégii, v stratégii „z farmy na stôl“ a v stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030; zastáva názor, že zachovanie konkurencieschopnosti 
odvetvia rybolovu musí byť spojené s dosahovaním týchto cieľov, a preto každý návrh 
musí byť predmetom posúdenia vplyvu na odvetvie rybárstva;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že rok 2021 bude kľúčovým rokom na premietnutie cieľov 
zelenej dohody do odvetvia rybárstva a že táto skutočnosť by si sama osebe vyžadovala 
výrazné zvýšenie rozpočtu vyčleneného na ENRF na tento rok; pripomína, že neistota 
súvisiaca s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 si takisto vyžaduje zvýšenie 
finančných prostriedkov; vyjadruje preto poľutovanie nad nedostatočnou 
ambicióznosťou návrhu Komisie a pozície Rady k rozpočtu na rok 2021 vyčlenenému 
na ENRF; vyzýva Komisiu a Radu, aby zohľadnili všetky tieto faktory a podstatne 
zvýšili svoju pozíciu;

4. zdôrazňuje význam nápravy hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou 
COVID-19, ktorá vážne postihla celé európske odvetvie rybolovu a akvakultúry, v 
celom dodávateľskom reťazci morských produktov vrátane spracovateľov, 
maloobchodníkov a distribútorov; domnieva sa, že vážna zdravotná situácia a jej 
dôsledky si vyžadujú nový balík pomoci, ktorý by doplnil predchádzajúce balíky, a 
okamžité sprístupnenie novej výnimočnej finančnej podpory vzhľadom na to, že 
pandémia a jej hospodárske a sociálne dôsledky pretrvávajú;

5. pripomína, že na vrchole obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19 odvetvie 
rybolovu, najmä maloobjemové pobrežné rybárske plavidlá, naďalej udržiavalo 
pravidelné zásobovanie miestnych trhov, čím sa občanom Únie zaručil prístup k 
zdravým morským potravinám, a to najmä v izolovaných pobrežných oblastiach a 
regiónoch, kde logistické obmedzenia ochromovali dodávateľské reťazce;

6. víta opatrenia, ktoré prijali Parlament a Rada s cieľom zmeniť nariadenia (EÚ) č. 
508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie 
hospodárskych a sociálnych následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví 
rybolovu a akvakultúry; považuje za potrebné, aby Komisia v reálnom čase posúdila 
vývoj situácie v oblasti zdravia a hospodárstva a v prípade potreby zvážila predĺženie 
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platnosti týchto opatrení aj po 31. decembri 2020, ak by pandémia ďalej pokračovala; 
domnieva sa, že Komisia musí vytvoriť systém na monitorovanie týchto opatrení s 
cieľom zabezpečiť riadne a včasné využívanie finančných prostriedkov a to, aby 
neexistovali žiadne prekážky prístupu k nim;

7. víta rýchlu a ambicióznu odpoveď Komisie na hospodársku krízu, keďže 27. mája 2020 
konkrétne navrhla rozsiahly plán hospodárskej obnovy; víta takisto návrh Komisie na 
zvýšenie rozpočtu pre Európsky námorný a rybársky fond na obdobie 2021 – 2027 pre 
rybolov a akvakultúru v porovnaní so svojím pôvodným návrhom o 530 miliónov EUR; 
zdôrazňuje však, že toto zvýšenie stále znamená nižší rozpočet než suma požadovaná 
Parlamentom; vyjadruje poľutovanie nad pozíciou Európskej rady z 21. júla 2020, 
ktorou sa rozpočet ENRF pôvodne navrhnutý Komisiou na roky 2021 – 2027 znížil o 32 
miliónov EUR;

8. vyslovuje poľutovanie nad znepokojujúcimi náznakmi, že pravdepodobnosť, že do 
konca prechodného obdobia nedôjde k dohode medzi Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom vrátane dohody o rybolove, sa zvyšuje; zdôrazňuje, že je potrebné 
finančne podporovať odvetvie rybárstva EÚ, aby v takejto situácii čelilo vážnym 
sociálnym a hospodárskym dôsledkom; berie na vedomie návrh Európskej rady vytvoriť 
pobrexitovú adaptačnú rezervu s cieľom pomôcť členským štátom a odvetviam, ktoré 
brexit najviac zasiahol; domnieva sa, že dostatočná časť týchto finančných prostriedkov 
by sa mala vyčleniť na podporu súvisiacu s rybolovom; domnieva sa však, že 
vytvorenie takéhoto fondu by v žiadnom prípade nemalo byť dôvodom na zníženie 
rozpočtu vyčleneného na ENRF;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera plnenia ENRF v rokoch 2014 – 2020 je šesť 
rokov po jeho prijatí stále príliš nízka, a to len 35 %; zdôrazňuje, že táto nízka hodnota 
je sčasti dôsledkom byrokratických prekážok na vnútroštátnej a európskej úrovni;

10. výzva Komisiu, aby členským štátom poskytla všetku potrebnú pomoc na čo 
najjednoduchšie a najefektívnejšie využívanie Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu (ENRF);

11. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na zber, správu, 
využívanie a výmenu údajov v odvetví rybárstva;

12. zdôrazňuje potrebu zvýšiť investície do selektívnejšieho rybárskeho výstroja 
posilnením výskumu a vývoja, ako aj finančnou podporou rybárov pri investovaní do 
nového selektívneho rybárskeho výstroja;

13. zdôrazňuje potrebu zachovať pri plánovaní rozpočtu dostatočne vysokú úroveň 
financovania odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu;

14. zdôrazňuje význam kontroly rybolovných činností; domnieva sa, že tieto kontroly musia 
zostať prioritou pri financovaní spoločnej rybárskej politiky, najmä preto, že sa očakáva 
skoré schválenie nových pravidiel na harmonizáciu a zlepšenie systému kontroly 
rybolovu v Únii;
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15. opätovne zdôrazňuje potrebu poskytnúť Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva 
(EFCA) dodatočné finančné a materiálne zdroje na zabezpečenie riadneho vykonávania 
jej činností a na zaistenie dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti udržateľného rybárstva 
vrátane digitalizácie a prispôsobenia sa novým technológiám, ako aj investícií a rozvoja 
kontrolných a inšpekčných techník a pomoci Komisii, členským štátom a konkrétnym 
inštitúciám, a to aj so zreteľom na revíziu nariadenia o kontrole rybárstva, o ktorej sa v 
súčasnosti rokuje;

16. zastáva názor, že sa musí posúdiť politika znižovania počtu zamestnancov vo všetkých 
agentúrach EÚ uplatňovaná v posledných rokoch; pripomína, že miera plnenia rozpočtu 
EFCA je vyššia ako 99 %;

17. zdôrazňuje, že budúci ENRF by sa mal využiť na ďalšie zlepšenie noriem v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat v rybolove a akvakultúre v nadväznosti na správu 
z osobitného prieskumu Eurobarometra 442 u občanov EÚ o postojoch Európanov k 
dobrým životným podmienkam zvierat;

18. zdôrazňuje, že jednou z priorít európskeho odvetvia rybárstva je generačná výmena; 
domnieva sa, že členské štáty by mali čerpať prostriedky z ENRF a európskych 
štrukturálnych fondov na financovanie opatrení, ktoré by umožnili väčšiu bezpečnosť a 
atraktívnejšie pracovné a životné podmienky na palube rybárskych plavidiel, ako aj 
zavedenie osobitných programov určených na uľahčenie zapojenia mladých ľudí do 
povolaní v oblasti rybolovu a na podporu rozmanitosti tohto sektora a nabádanie 
nedostatočne zastúpených skupín, najmä žien, aby sa zapojili do tohto odvetvia; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité podporovať väčšie zapojenie žien do rôznych 
profesijných kategórií a zviditeľňovať ženy v činnostiach, ktoré v súčasnosti 
vykonávajú;

19. zdôrazňuje potrebu poskytnúť značnú podporu znevýhodneným pobrežným oblastiam a 
európskym najvzdialenejším regiónom.
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