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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 dynamike pobrežných území;

2. trvá na tom, že v rozpočte Únie na rok 2021 by sa mala stanoviť primeraná úroveň 
viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom splniť finančné potreby 
spoločnej rybárskej politiky; konštatuje, že na zabezpečenie životaschopnosti rybolovu 
a akvakultúry je potrebné zvýšiť finančné prostriedky pridelené na tieto oblasti; 
domnieva sa, že rozpočet pre toto odvetvie musí byť plne v súlade s novými cieľmi 
Únie, najmä s cieľmi stanovenými 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 konkurencieschopnosť odvetvia rybolovu musí byť spojená s dosahovaním 
týchto cieľov;

3. zdôrazňuje význam nápravy hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou 
COVID-19, ktorá vážne postihla celé európske odvetvie rybolovu a akvakultúry; 
domnieva sa, že vážna zdravotná situácia a jej hospodárske dôsledky si vyžadujú 
mimoriadne a okamžite dostupné finančné zdroje;

4. 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 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 platnosti týchto opatrení aj po 31. decembri 2020, ak 
by pandémia ďalej pokračovala;

5. víta rýchlu a ambicióznu odpoveď Komisie na hospodársku krízu, keďže 27. mája 2020 
navrhla dôležitý plán hospodárskej obnovy; víta návrh Komisie na zvýšenie 
prostriedkov pre Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF) na 
obdobie 2021 – 2027 v porovnaní s pôvodným návrhom o 530 miliónov EUR; 
zdôrazňuje však, že toto zvýšenie je stále nižšie než zvýšenie vyjadrené v pozícii 
Parlamentu; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera plnenia fondu ENRAF v rokoch 2014 – 2020 
je šesť rokov po jeho prijatí stále nedostatočná, pričom plnenie rozpočtu v súčasnosti 
dosahuje len 35 %; zdôrazňuje, že táto nízka hodnota je sčasti dôsledkom 
byrokratických prekážok na vnútroštátnej a európskej úrovni;

7. zdôrazňuje význam kontroly rybolovných činností; domnieva sa, že pri financovaní 
politiky Únie v oblasti rybárstva musí táto kontrola zostať prioritou;

8. opätovne zdôrazňuje potrebu poskytnúť Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva 
dodatočné finančné a materiálne zdroje na zabezpečenie riadneho a úplného plnenia jej 
úloh a na zaistenie dosiahnutia cieľov v oblasti udržateľného rybárstva;
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9. domnieva sa, že sa musí posúdiť politika znižovania počtu zamestnancov agentúr Únie 
uplatňovaná v posledných rokoch; pripomína, že miera plnenia rozpočtu Európskej 
agentúry pre kontrolu rybárstva je vyššia ako 99 %;

10. zdôrazňuje, že jednou z priorít európskeho odvetvia rybárstva je generačná výmena; 
domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť vykonávanie osobitných programov 
určených na uľahčenie prístupu mladých ľudí k povolaniam v oblasti rybolovu a na 
podporu rozmanitosti profilov a začlenenie nedostatočne zastúpených skupín, najmä 
žien, opierajúc sa pritom o ENRAF a európske štrukturálne fondy.


