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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 hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty rybolovu, akvakultúry a 
námorných záležitostí; zdôrazňuje ich kľúčovú úlohu pri podpore rozvoja udržateľného 
modrého hospodárstva a ich prínos k rozvoju a revitalizácii pobrežných oblastí;

2. víta zvýšenie rozpočtu Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu 
(ENRAF) na rok 2022; opakuje, že na to, aby odvetvia rybolovu a akvakultúry boli 
naďalej životaschopné a konkurencieschopné, potrebujú primerané finančné 
prostriedky; domnieva sa, že rozpočet pre tieto odvetvia musí byť v úplnom súlade s 
cieľmi EÚ, najmä s cieľmi stanovenými v Európskej zelenej dohode, novej 
priemyselnej stratégii, stratégii „z farmy na stôl“, v novom prístupe k udržateľnému 
modrému hospodárstvu a stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030; zastáva 
názor, že zachovanie konkurenčného postavenia odvetví rybolovu a akvakultúry musí 
byť spojené s dosahovaním týchto cieľov;

3. pripomína, že v dôsledku brexitu utrpí rybárstvo EÚ značné hospodárske straty; 
domnieva sa preto, že Komisia by mala prioritne zabezpečiť kompenzáciu 
zodpovedajúcu škodám spôsobeným v odvetví a rybárskym komunitám, pričom sa 
musia zohľadniť všetky priame a nepriame následky dohody; zdôrazňuje, že odvetvie sa 
stretáva s problémami v snahe získať oprávnenia na rybolov vo vodách vo vzdialenosti 
6 – 12 námorných míľ a vo vodách Guernsey a Jersey; v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali všetky zdroje v rámci pobrexitovej 
adaptačnej rezervy;

4. zdôrazňuje význam nápravy hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou 
COVID-19, ktorá tvrdo zasiahla celé odvetvie rybolovu a akvakultúry; víta zavedenie 
možnosti spustiť opatrenia v odvetví akvakultúry a rybolovu  v rámci ENRAF v prípade 
výnimočných udalostí spôsobujúcich výrazné narušenie trhov, ako aj dočasné 
zastavenie v prípade sanitárnej krízy; domnieva sa, že začlenenie takýchto ustanovení 
lepšie ochráni sektor v prípade novej sanitárnej krízy;

5. víta skutočnosť, že Komisia schválila plány obnovy členských štátov; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby členské štáty pri vykonávaní svojich plánov obnovy využívali tieto zdroje 
na zabezpečenie udržateľnej obnovy odvetvia rybolovu a akvakultúry;

6. pripomína potenciál európskej akvakultúry, a to aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti 
a zdravotných prínosov v rámci stratégie „z farmy na stôl“; vyzýva Komisiu, aby 
podporila udržateľný rast tohto odvetvia nad úrovňou súčasných 2 % celosvetovej 
produkcie akvakultúry s konkrétnymi, prijateľnými a spoločnými cieľmi do roku 2030; 
zdôrazňuje, že strategické usmernenia pre udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu 
akvakultúru EÚ zahŕňajú odporúčania týkajúce sa dobrých životných podmienok 
zvierat; zdôrazňuje, že ENRAF by sa mal využiť na ďalšie zlepšenie noriem v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat v rybolove a akvakultúre;

7. trvá na tom, že treba zlepšiť vedecké a technické poznatky s cieľom zabezpečiť 



PE695.063v01-00 4/4 PA\1235090SK.docx

SK

najspoľahlivejšie riešenia založené na výskume; opakuje, že je dôležité zabezpečiť 
dostatočné finančné zdroje na zber, správu, používanie a výmenu údajov v odvetví 
rybárstva;

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2021 sa očakáva prijatie menej ako 50 % 
operačných programov ENRAF, pričom ostávajúce programy budú prijaté až v roku 
2022. žiada Komisiu, aby zverejnila podrobnú správu o preprogramovaní 
nevyčerpaných prostriedkov z ENRAF; upozorňuje najmä na to, že k 1. januáru 2021 
nebola vyplatená alebo uhradená suma 3 457,6 milióna EUR z neuhradených záväzkov 
súvisiacich s programom ENRF za obdobie 2014 – 2020; vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby urýchlene prijali operačné programy v rámci ENRAF;

9. upozorňuje na medzinárodný rozmer spoločnej rybárskej politiky a jej hospodársky, 
sociálny a environmentálny prínos a vyzýva Komisiu, aby vyčlenila primerané zdroje 
na správu oceánov; zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce pre splnenie 
záväzkov EÚ;

10. zdôrazňuje význam kontroly pri zabezpečovaní cieľov SRP; v tejto súvislosti víta 
dodatočné finančné prostriedky pridelené Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva 
(EFCA) a dve dodatočné námorné hliadkovacie plavidlá a letecké misie vo vodách 
susediacich so Spojeným kráľovstvom; vyzýva ju, aby vykonávala činnosti, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä vzhľadom na zvýšenú zložitosť a výzvy 
vyplývajúce z brexitu;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v námornej stratégii EÚ v oblasti Atlantického 
oceánu sa nespomína rybolov a akvakultúra; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že na 
vykonávanie stratégie neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky;

12. zdôrazňuje, že generačná výmena je jednou z priorít európskeho odvetvia rybárstva; 
vyzýva členské štáty, aby využili ENRAF na financovanie zavedenia programov 
osobitne určených na pomoc mladým ľuďom v snahe zamestnať sa v odvetví rybárstva, 
na zvýšenie rozmanitosti odvetvia a na nabádanie ľudí z nedostatočne zastúpených 
skupín, najmä žien, aby sa zamestnali v tomto odvetví;

13. pripomína, že treba poskytnúť značnú podporu znevýhodneným pobrežným oblastiam a 
európskym najvzdialenejším regiónom;


