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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. s politováním konstatuje, že čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti v EU 
neobsahuje dostatečné množství údajů a konkrétní hodnocení, pokud jde o odvětví 
rybolovu a Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR);

2. znovu opakuje význam společné politiky rybolovu (SPR) pro podporu společensko-
ekonomické soudržnosti pobřežních společenství, místního rozvoje a kulturních tradic;

3. poukazuje na to, že v odvětví rybolovu došlo za posledních deset let ke snížení počtu 
pracovních míst o 35 %, snížení počtu plavidel o 20 % a k poklesu odlovů o 28 %, což 
mělo závažné společensko-ekonomické důsledky pro znevýhodněné regiony a komunity;

4. připomíná, že po nedávném rozšíření EU byly některé regiony, jež spadají pod cíl 1 
a jsou v odvětví rybolovu výrazně činné, nespravedlivě postiženy „statistickým 
dopadem“, zatímco vážné strukturální problémy, s nimiž se potýkají, nebyly vyřešeny 
a stávající rozdíly nezmizely;

5. vyzývá k tomu, aby strukturální politika EU pro odvětví rybolovu podporovala 
efektivním způsobem modernizaci a udržitelný rozvoj tohoto odvětví, zachování 
pracovních míst, přiměřené příjmy a zlepšování životních a pracovních podmínek rybářů;

6. s politováním konstatuje, že výše finančních prostředků, jež byly vyčleněny pro potřeby 
Evropského rybářského fondu (ERF) v EU s 27 členskými státy, se neliší podstatným 
způsobem od rozpočtových prostředků pro FNOR v EU s 15 členskými státy, a je toho 
názoru, že objem finančních prostředků pro ERF by měl být navýšen;

7. je toho názoru, že SPR vyžaduje přidělení finančních zdrojů v patřičné výši, jež by 
odpovídaly potřebám odvětví rybolovu na úrovni Společenství, zejména pokud jde 
o drobný pobřežní rybolov, aby se účinně reagovalo na potřeby a výzvy, jimž toto 
odvětví čelí;

8. zdůrazňuje, že odvětví rybolovu významným způsobem ovlivňuje společensko-
ekonomickou situaci v rybářských komunitách v konvergenčních regionech 
a v regionech, které trvale čelí nevýhodným zeměpisným či přírodním podmínkám, jako 
jsou nejvzdálenější regiony, ale také v chudých rybářských komunitách nacházejících se 
v prosperujících regionech;

9. vyjadřuje politování nad tím, že stále trvají a dokonce se i prohlubují regionální asymetrie 
a hospodářské a sociální rozdíly mezi jednotlivými členskými státy i v rámci těchto států; 
zdůrazňuje, že některé členské státy a některé regiony v EU jsou v současné době 
ve stadiu divergence;

10. je toho názoru, že politika soudržnosti představuje základní nástroj pro snižování 
regionálních asymetrií a sociálních nerovností, pro podporu skutečné konvergence 
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a pro zvýšení růstu a zaměstnanosti a že rovněž umožní přerozdělit a vyrovnat náklady 
vnitřního trhu, zejména pokud jde o nejméně rozvinuté regiony; je toho názoru, že je tedy 
třeba posílit její financování z prostředků Společenství a zajistit, aby bylo řádně 
prováděno;

11. odmítá veškeré pokusy o zavedení nových omezení – jako např. politicko-ekonomických 
kritérií rozvoje, pokud jde o přidělování finančních prostředků v rámci politiky 
soudržnosti, jež by ještě více ztížily přístup k ní, zejména pro konvergenční regiony; je 
toho názoru, že ukazatel HDP na obyvatele by se měl i nadále používat jakožto základní 
ukazatel pro nárok na příspěvek z politiky soudržnosti EU;

12. zdůrazňuje, že v souvislosti s vytvořením námořní politiky EU v budoucnu musí novým 
prioritám odpovídat nové finanční prostředky ve větším objemu, které nebudou mít 
negativní vliv na ERF.
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