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Aplikovaný výskum v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o aplikovanom výskume v oblasti 
spoločnej politiky rybného hospodárstva (2008/2222(INI))
Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a 
trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v 
oblasti rybolovu1,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 
18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. septembra 2008 s názvom Európska stratégia pre 
morský a námorný výskum: Ucelený rámec európskeho výskumného priestoru na 
podporu trvalo udržateľného využívania oceánov a morí (KOM(2008)0534) (stratégia 
morského a námorného výskumu),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. septembra 2002 s názvom Stratégia pre 
udržateľný rozvoj európskej akvakultúry (KOM(2002)0511),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní z 15. júna 2006 na účely prijatia rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až
2013)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike 
Európskej únie4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej 
politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)5,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 z  25. februára 2008 o vytvorení rámca 
Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre 
podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného 
hospodárstva6,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín7,
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– so zreteľom na správu zo svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal 
v Johannesburgu (Južná Afrika) od 26. augusta do 4. septembra 2002,

– so zreteľom na Aberdeenske vyhlásenie, ktoré prijali 22. júna 2007 na konferencii 
EurOCEAN európske organizácie pre morský a námorný výskum, vedecké siete a mnoho 
vedeckých pracovníkov z celej Európy,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0016/2009),

A. keďže Komisia sa už od štvrtého rámcového programu snažila stimulovať európsky 
výskum v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry, aby podporila spoločnú politiku 
rybného hospodárstva (SPRH),

B. keďže v siedmom rámcovom programe bol celý výskum v oblasti rybného hospodárstva
a akvakultúry zaradený do širšieho kontextu výskumu v oblasti poľnohospodárstva (téma 
2), zatiaľ čo oceánológia a riadenie pobrežných oblastí spadá do environmentálnej vedy,

C. keďže kódex zodpovedného rybolovu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO), ako aj dohoda o uplatňovaní ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve 
týkajúcich sa ochrany a využívania populácií rýb vyskytujúcich sa v oblastiach 
podliehajúcich jurisdikcii rôznych štátov a rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti 
zdôrazňujú potrebu rozvinúť výskum a zhromažďovanie údajov s výhľadom 
zdokonalenia vedeckých poznatkov v tejto oblasti,

D. keďže SPRH je jednou z politík Spoločenstva, ktoré sú najviac závislé od vedeckého 
výskumu a keďže vierohodnosť prijatých opatrení v rámci SPRH závisí od vysoko 
kvalitných vedeckých názorov,

E. keďže SPRH vychádza zo zásad správneho riadenia, ktoré vyžadujú, aby rozhodovací 
postup vychádzal zo serióznych vedeckých názorov a včas prinášal výsledky,

F. keďže vedecké údaje musia tvoriť základ pre stanovenie kvót a maximálneho 
udržateľného výnosu,

G. keďže rybári a vedeckí pracovníci majú často protikladné odhady o stave mora 
a rybolovných zdrojov,

H. keďže stratégia pre morský a námorný výskum uznáva význam úsilia v rôznych morských 
a námorných odboroch a zároveň sa zameriava skôr na zlepšenie interakcie medzi 
morským a námorným výskumom než na už dobre zavedené oblasti výskumu,

I. keďže centrá špičkového výskumu nachádzajúce sa v najvzdialenejších regiónoch 
predstavujú pre Európu v súvislosti so stratégiou morského a námorného výskumu 
mimoriadne užitočný prostriedok na pozorovanie morského prostredia, 

J. keďže budúca revízia SPRH, ktorá uprednostňuje regionálne a ekosystémové riadenie, si 
vyžaduje pevnú základňu vedeckých poznatkov,

1. je presvedčený, že je potrebné, aby sa v politikách v oblasti výskumu venovala väčšia 
pozornosť osobitným problémom rybného hospodárstva a akvakultúry vzhľadom na 



hospodársky, sociálny a politický význam tohto odvetvia v EÚ;

2. víta nedávne úsilie, ktoré vynaložila Komisia prostredníctvom svojej stratégie pre morský 
a námorný výskum na mobilizáciu prostriedkov v prospech lepšej integrácie morského 
a námorného výskumu;

3. pripomína Komisii, že v súlade s nariadením (ES) č. 2371/2002 má právnu povinnosť 
postupovať pri svojich návrhoch v oblasti SPRH na základe kvalifikovaných vedeckých 
odporúčaní a na základe princípu prevencie; žiada Komisiu, aby zdôraznila a 
presadzovala význam vedeckých výskumov o stave mora a rybolovných zdrojov;

4. je znepokojený reorganizáciou tém v siedmom rámcovom programe, čo spôsobuje, že 
výskum chovu rýb je oddelený od rybného hospodárstva a morskej ekológie, hoci jasné 
zameranie SPRH na prístup založený na ekosystémoch by práve naopak vyžadoval väčšiu 
integráciu;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že siedmy rámcový program nepovažuje rybné 
hospodárstvo ani akvakultúru za osobitné smery a iba spomína tematickú oblasť 2 
Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológia, ktorá nepriamo a pri 
širšom výklade prípadne zahŕňa výskum v oblasti rybného hospodárstva; konštatuje, že to 
isté sa týka tematickej oblasti 6 Životné prostredie (vrátane zmeny klímy);

6. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila siedmy rámcový program pri príležitosti 
strednodobého hodnotenia, ktoré sa má uskutočniť v roku 2010, a zohľadnila pri tom toto 
uznesenie a venovala väčšiu pozornosť osobitným problémom rybného hospodárstva
a akvakultúry;

7. je presvedčený, že tak tvorcovia politiky, ako aj prevádzkovatelia v odvetví rybného 
hospodárstva nevyhnutne potrebujú praktickejší výskum a že vzhľadom na trvanie 
siedmeho rámcového programu je nevyhnutné začleniť do neho ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť;

8. domnieva sa, že skutočnosť, že siedmy rámcový program sa nezaoberá osobitne otázkou 
rybného hospodárstva a akvakultúry, spôsobuje, že sa nevytvárajú dostatočné stimuly pre 
dostatočné množstvo výskumných projektov v týchto oblastiach, čo následne negatívne 
vplýva na význam a relevantnosť vybraných projektov;

9. zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinného vykonávania SPRH je nevyhnutné zaviesť 
osobitné programy v oblasti aplikovaného výskumu a zabezpečiť ich financovanie 
prostredníctvom primeraných rozpočtových prostriedkov; domnieva sa, že na tento účel je 
nevyhnutné zahrnúť do siedmeho rámcového programu pravidlá na rozdeľovanie 
prostriedkov;

10. žiada Komisiu, aby sa financovanie aplikovaného výskumu v oblasti SPRH v rámci 
siedmeho rámcového programu použilo ako nástroj na podporu synergie medzi 
výskumnými činnosťami v rôznych členských štátoch a na dosiahnutie kritického
množstva potrebného na riešenie dôležitých výziev v oblasti multitematického morského 
výskumu;

11. odporúča, aby sa v oblasti morského vedeckého výskumu uprednostňoval nielen výskum 
týkajúci sa poznatkov o stave rybolovných zdrojov, ale tiež ekosystémových, 



obchodných, hospodárskych a sociálnych aspektov, ktoré sú pre riadenie rybného 
hospodárstva rozhodujúce, pretože majú zásadný význam;

12. domnieva sa, že najmä v oblastiach rybného hospodárstva a akvakultúry je potrebné 
uprednostňovať aplikovaný výskum, ktorého základným cieľom by malo byť zlepšenie 
vedeckých údajov, ktoré sú základom pri tvorbe právnych predpisov a riadení rybného 
hospodárstva, predovšetkým v súvislosti s plánmi na obnovu najviac ohrozených druhov;

13. konštatuje, že z krátkodobého hľadiska dochádza medzi rybármi a vedeckými 
pracovníkmi k zjavnému konfliktu záujmov, z dlhodobého hľadiska sú však ich ciele 
zlučiteľnejšie; zastáva názor, že konsenzus o stave mora musí byť základom politiky v 
oblasti rybného hospodárstva zameranej na trvalú udržateľnosť; žiada Komisiu o podporu 
lepšej spolupráce medzi rybármi a vedeckými pracovníkmi;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rybárom ukázali a lepšie vysvetlili, že je v ich 
záujme, aby pri hodnotení ich predpokladanej krátkodobej ekonomickej straty zohľadnili 
ekonomický prínos, ktorý môžu očakávať zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska;

15. zdôrazňuje znepokojujúci problém nedostatku mladých vedeckých pracovníkov 
v aplikovanom výskume v oblasti rybného hospodárstva, ktorý je spôsobený 
nedostatočnou príťažlivosťou kariéry v tejto oblasti v porovnaní so základným výskumom 
a inými vedeckými odbormi;

16. zdôrazňuje, že je potrebné opätovne vytvoriť zaujímavé a uznávané univerzitné 
programy, ktorých absolventi nájdu dobre odmeňované pracovné uplatnenie v tejto 
vedeckej oblasti;

17. je za takú politiku v oblasti vzdelávania, ktorá bude viac podnecovať mladých vedeckých 
pracovníkov k tomu, aby sa zameriavali skôr na aplikovaný výskum v oblasti rybného 
hospodárstva, než na základný výskum;

18. nalieha na Komisiu, aby podporovala vytvorenie stabilnej európskej siete založenej na 
súčasnej fyzickej infraštruktúre členských štátov a určenej na pozorovanie a 
zhromažďovanie údajov o morskom prostredí, ktorá by uľahčila výmenu informácií 
medzi prevádzkovateľmi v tomto odvetví a európskymi výskumnými subjektmi a udržala 
by EÚ na poprednej pozícii; vyzýva Komisiu, aby venovala v rámci tejto siete osobitnú 
pozornosť výskumným strediskám pôsobiacim v najvzdialenejších regiónoch;

19. pripomína, že je potrebné zjednotiť rôzne modely aplikovaného výskumu v súčasnosti 
používané v členských štátoch s cieľom uľahčiť porovnávanie výsledkov a 
zhromažďovanie údajov;

20. vyzýva Komisiu, aby vedeckú obec povzbudzovala k vypracovaniu ďalších noriem 
spoločnej metodiky pre výskum v oblasti rybného hospodárstva a k zintenzívneniu 
spolupráce medzi vnútroštátnymi výskumnými ústavmi;

21. vyzýva Komisiu, aby zhromaždila osobitné informácie o tom, ako v súčasnosti funguje 
dialóg medzi vedeckými pracovníkmi a rybármi v jednotlivých členských štátoch a aby 
vypracovala zoznam najlepších postupov;



22. zdôrazňuje, že regionálne poradné rady majú v kontexte aplikovaného výskumu 
významnú úlohu, a preto žiada, aby sa vedeckí pracovníci mohli stať riadnymi členmi 
týchto subjektov;

23. so znepokojením poznamenáva, že celková výška príspevkov členských štátov na 
zhromažďovanie údajov v odvetví rybného hospodárstva od roku 2006 neustále klesá;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili rozpočtové prostriedky z rozpočtu EÚ na 
zhromažďovanie údajov v odvetví rybného hospodárstva, najmä z článku rozpočtu
11 07 02: Podpora riadenia zdrojov rybolovu (zlepšenie vedeckého poradenstva);

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.


