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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v štvrtej správe Komisie o hospodárskej a sociálnej 
kohézii v EÚ chýbajú údaje a osobitné hodnotenie, pokiaľ ide o rybné hospodárstvo a o 
finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG);

2. opakovane zdôrazňuje význam spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH) pre 
podporu sociálno-hospodárskej kohézie pobrežných spoločenstiev, miestneho rozvoja 
a kultúrnych tradícií;

3. zdôrazňuje, že počas posledných desiatich rokov došlo v rybnom hospodárstve k zníženiu 
počtu pracovných miest (o 35 %), plavidiel (o 20 %) a úlovkov (o 28 %) čo malo 
ďalekosiahle dôsledky v znevýhodnených regiónoch a spoločenstvách;

4. pripomína, že po nedávnom rozšírení EÚ boli „štatistickým efektom“ nespravodlivo 
znevýhodnené niektoré regióny cieľa 1, ktoré sú charakteristické významnou činnosťou 
v odvetví rybného hospodárstva, zatiaľ čo nedošlo k vyriešeniu vážnych štrukturálnych 
problémov, ktorým sú vystavené, a k odstráneniu jestvujúcich rozdielov;

5. naliehavo žiada, aby štrukturálna politika EÚ v odvetví rybného hospodárstva efektívne 
podporovala modernizáciu a trvalo udržateľný rozvoj odvetvia, zachovanie pracovných 
miest, spravodlivé príjmy a zlepšenie životných a pracovných podmienok rybárov;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že suma finančných prostriedkov vyčlenených pre 
Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) v EÚ 27 sa výrazne nelíši od sumy, ktorá 
bola v rozpočte vyčlenená pre FIFG v EÚ 15 a zastáva názor, že z hľadiska finančných 
prostriedkov by sa EFRH mal posilniť;

7. domnieva sa, že existencia SPRH si vyžaduje pridelenie značných finančných zdrojov 
prispôsobených odvetviu rybného hospodárstva na úrovni Spoločenstva, najmä čo sa týka 
drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v malom rozsahu, aby sa efektívnym 
spôsobom riešili potreby a výzvy, ktorým toto odvetvie čelí;

8. zdôrazňuje významný prínos rybného hospodárstva pre sociálnu a ekonomickú situáciu 
rybárskych spoločenstiev v konvergentných regiónoch a regiónoch s trvalým zemepisným 
alebo prírodným znevýhodnením, ako aj pre chudobné rybárske spoločenstvá, ktoré sa 
nachádzajú v prosperujúcich regiónoch;

9. vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcimi a dokonca zvyšujúcimi sa regionálnymi 
nerovnosťami a hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi rôznymi členskými štátmi 
a v rámci každého z nich; zdôrazňuje, že niektoré členské štáty a niektoré regióny EÚ 
v súčasnosti prechádzajú procesom divergencie;

10. domnieva sa, že kohézna politika je kľúčovým nástrojom na podporu znižovania 
regionálnych nerovností a sociálnych rozdielov, na podporu skutočnej konvergencie a na 
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napomáhanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti, pričom tiež umožňuje prerozdeľovať 
a kompenzovať náklady spojené s fungovaním vnútorného trhu, najmä pre najmenej 
rozvinuté regióny; domnieva sa preto, že by bolo vhodné posilniť financovanie kohéznej 
politiky prostredníctvom Spoločenstva a zabezpečiť, aby bola vykonávaná správnym 
spôsobom;

11. odmieta všetky pokusy o zavedenie nových podmienok, ako sú politicko-hospodárske 
kritériá rozvoja pre prideľovanie finančných prostriedkov v rámci kohéznej politiky, ktoré 
ešte viac obmedzia prístup k nej, najmä pre konvergentné regióny; domnieva sa, že HDP 
na obyvateľa sa musí aj naďalej používať ako základný ukazovateľ uplatniteľnosti 
kohéznej politiky EÚ;

12. vo výhľade vytvorenia „námornej politiky“ EÚ poukazuje na zásadu, podľa ktorej budú 
musieť novým prioritám zodpovedať nové, významnejšie, finančné prostriedky a preto 
EFRH nesmie byť ukrátený.
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