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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, že sú potrebné adekvátne finančné opatrenia na zabezpečenie
životaschopnosti odvetvia rybárstva; poukazuje na to, že ciele spoločnej rybárskej
politiky možno dosiahnuť jedine s dostatočným rozpočtom; poukazuje na to, že tento
rozpočet je sústredený v oddiele III a hlave 11: Námorné záležitosti a rybárstvo;
pripomína, že Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a povinné príspevky
regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva a na dohody o udržateľnom rybárstve
tvoria väčšinu rozpočtu;

2.

domnieva sa, že sa vyvinulo značné úsilie na rozšírenie solídnych vedeckých poznatkov
o morských biologických zdrojoch; hoci sa poznatky zlepšili, stále nie sme v optimálnej
situácii, aby sme ich vedeli primerane posúdiť; domnieva sa, že preto treba zvýšiť
finančné prostriedky Únie pre medzinárodné vedecké výskumné organizácie, ako aj
vedecké výskumné organizácie v členských štátoch, aby ďalej zlepšovali hodnotenie
populácií rýb;

3.

poukazuje na to, že viac ako polovica dodávok produktov rybolovu do Únie pochádza z
medzinárodných vôd a výhradných hospodárskych zón tretích krajín; domnieva sa, že
do ročného rozpočtu na rok 2020 treba zahrnúť primerané a spoľahlivé rozpočtové
ustanovenia, aby bolo možné splniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných rybárskych
dohôd a rozvíjať účasť Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;

4.

pripomína, že akvakultúra má čoraz väčší význam pre pokrytie rastúceho dopytu po
produktoch rybárstva v Únii;

5.

zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2020 by sa mal osobitný dôraz klásť na finančné
zdroje, ktorých cieľom je pomôcť flotilám zaviesť bez problémov systémy zahŕňajúce
povinnosť vylodiť úlovky;

6.

pripomína význam flotily pobrežného a malého remeselného rybolovu; zdôrazňuje, že
toto odvetvie zahŕňa takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii
a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybárstva; konštatuje, že
prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú závislí od
zdravých populácií rýb, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom príjmu;

7.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli spoločenstvám závislým od rybárstva
rozširovať svoju hospodársku činnosť o ďalšie námorné činnosti, ako je napríklad
cestovný ruch, a aby im pomáhali zvyšovať hodnotu rybolovných činností;

8.

poznamenáva, že prijatie súčasných viacročných plánov a vykonávanie nových
technických opatrení, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľnej úrovne
rybolovu, si vyžaduje účinnú kontrolnú politiku podporenú primeranými finančnými
prostriedkami;

9.

zdôrazňuje, že Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) zohráva zásadnú
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úlohu pri koordinácii a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky; poukazuje na to, že by
sa to malo zohľadniť v jej rozpočte;
10.

upozorňuje na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ktoré bude mať vplyv
na vykonávanie ENRF v rokoch 2014 – 2020; poukazuje na to, že v dôsledku brexitu
treba mimoriadnu pozornosť venovať zostaveniu nového finančného rozpočtového
rámca na obdobie 2021 – 2027; domnieva sa, že na zvládnutie novej situácie je potrebná
väčšia miera dodatočnej pružnosti rozpočtu Únie;

11.

zdôrazňuje, že šesť rokov po prijatí súčasného fondu je úroveň vykonávania ENRF na
obdobie 2014 – 2020 veľmi nízka a že Komisia a členské štáty musia urýchliť procesy
riadenia a kontroly a zmierniť administratívnu záťaž s cieľom včas zabezpečiť pre tento
sektor primerané výhody.
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