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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech 

(2016/2016(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který přiznává 

nejvzdálenějším regionům zvláštní status a který stanovuje, že se přijímají „konkrétní 

opatření“ umožňující plné provádění Smluv a společné politiky, 

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ve spojených věcech 

C-132/14 až C-136/14 o výkladu článku 349 SFEU, v němž se zdůrazňuje, že článek 

349 umožňuje odchylky nejen od Smluv, ale i od sekundárního práva, 

– s ohledem na článek 174 a následující články SFEU, které stanovují cíl hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti a které definují strukturální finanční nástroje k jejímu 

dosažení, 

– s ohledem na článek 43 SFEU, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 

prosince 2013 o společné rybářské politice,  

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. 

května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, zejména na jeho články 8, 11, 

13, 41, a především pak články 70 až 73,  

– s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se 

určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění 

produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),  

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1046/2014 ze dne 28. 

července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro výpočet 

dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při 

zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z 

nejvzdálenějších regionů, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/531 ze dne 24. 

listopadu 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

508/2014 určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a 

rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a 

pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a 

ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských 

plavidel, 

– s ohledem na sdělení Evropské komise týkající se nejvzdálenějších regionů, zejména 

pak na sdělení ze dne 20. června 2012 nazvané „Nejvzdálenější regiony Evropské unie: 
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na cestě k partnerství pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ 

(COM(2012)0287),  

– s ohledem na všechna svá usnesení o nejvzdálenějších regionech, zejména pak na své 

usnesení ze dne 26. února 2014 o optimalizaci rozvoje potenciálu nejvzdálenějších 

regionů vytvářením synergií mezi strukturálními fondy a ostatními programy Evropské 

unie1, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z 

důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a 

(ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 

1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/238 ze dne 10. února 2015 o uzavření 

jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o 

přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským 

biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie, 

– s ohledem na první zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. září 2010 

o účincích reformy programu POSEI z roku 2006 (COM(2010)0501), 

– s ohledem na své usnesení ze dne DD/MM/2017 o návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva, kterým se zrušuje 

nařízení Rady (ES) č. 1006/2008, 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 12. dubna 2016 o inovaci a diverzifikaci drobného 

pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé2, a o společných 

pravidlech pro uplatňování vnějšího rozměru společné rybářské politiky, včetně dohod o 

rybolovu3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o zvláštní situaci ostrovů4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, 

řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky5, 

– s ohledem na legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 o 

návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského 

loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství6, v němž se navrhuje 

rozšířit výjimku pro nejvzdálenější regiony o další tři roky, tj. do roku 2011, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1207/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v 

nejvzdálenějších regionech Společenství, které uděluje výjimku vztahující se na 

nejvzdálenější regiony na další tři roky, tj. do roku 2011, 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0133. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0109. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0110. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2016)0049. 
5 Přijaté texty, P7_TA(2012)0460. 
6 Úř. věst. C 15E, 21.1.2010, s. 135. 



 

RR\1122198CS.docx 5/28 PE593.957v02-00 

 CS 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007, kterým se zavádí 

režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých 

produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 

Francouzské Guyany a Réunionu, zejména na jeho článek 8, který stanovuje, že 

„Komise předloží do 31. prosince 2011 Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění vyrovnání (...), ke které 

případně připojí legislativní návrhy“, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2014 o řízení 

rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí 

systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a 

neregulovaného rybolovu, 

– s ohledem na společné sdělení Komise 49/2016 ze dne 10. listopadu 2016 s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“,  

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 11/2015 ze dne 20. října 2015 s názvem 

„Řídí Komise dohody o partnerství v oblasti rybolovu řádně?“, 

– s ohledem na akční plány nejvzdálenějších regionů v rámci plánování evropských fondů 

na období 2014–2020,  

– s ohledem na společné příspěvky a technickou a politickou dokumentaci Konference 

předsedů nejvzdálenějších regionů Evropské unie, zejména na závěrečné prohlášení 

XXI. Konference předsedů nejvzdálenějších regionů Evropské unie konané ve dnech 

22. a 23. září 2016, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru 

pro regionální rozvoj (A8-0138/2017), 

A. vzhledem k tomu, že zeměpisná poloha nejvzdálenějších regionů v Karibiku a v 

Indickém a Atlantském oceánu napovídá, že se území Evropské unie nacházejí v 

rozličných mořských oblastech a na různých kontinentech a že tyto regiony sousedí s 

několika třetími zeměmi; 

B. vzhledem k tomu, že v posledních letech se zvýšil rybolovný tlak ve výlučných 

ekonomických zónách některých nejvzdálenějších regionů mezi hranicemi 100 a 200 

mil, a k tomu, že tento rybolov většinou provádějí loďstva, která nepatří k daným 

nejvzdálenějším regionům; 

C. vzhledem k tomu, že EU musí převzít odpovědnost v mořské oblasti nejvzdálenějších 

regionů, a vzhledem k tomu, že jejich výlučné ekonomické zóny tvoří významný podíl 

celkové výlučné ekonomické zóny EU; 

D. vzhledem k tomu, že na odvětví rybolovu v nejvzdálenějších regionech se musí nahlížet 

v kontextu zvláštní strukturální, sociální a hospodářské situace (článek 349 SFEU), což 
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vyžaduje specifické a přizpůsobené zohledňování společných evropských politik; 

E. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu má silné stránky a významný potenciál pro 

rozvoj; 

F. vzhledem k tomu, že znečištění moře chlordekonem, jež je specifickým problémem 

Antil, má značný dopad na povolené rybolovné oblasti i na přítomnost invazivních 

druhů; 

G. vzhledem k tomu, že odlehlost nejvzdálenějších regionů byla uznána a zohledněna 

jakožto obecná zásada v rámci právních předpisů EU, čímž bylo odůvodněno a 

umožněno zavedení režimu vyrovnání zvýšených nákladů na rybolov a akvakulturu v 

těchto regionech; 

H. vzhledem k tomu, že společná rybářská politika a Evropský námořní a rybářský fond 

(ENRF), jež byly koncipovány k řešení problémů a výzev kontinentální Evropy, 

umožňují v nejvzdálenějších regionech uplatňovat diferencovaný přístup, avšak 

poskytují pro specifika rybolovu v těchto regionech jen omezená řešení; 

I. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony mají za to, že se s nimi v rámci SRP 

zachází nespravedlivě, a hovoří o „dvojím postihu“ (neměly přístup k předchozí 

podpoře na obnovu plavidel a v současné době pro ně platí zákaz podpory na obnovu 

plavidel); 

J. vzhledem k tomu, že důležité sektory rybářských loďstev v nejvzdálenějších regionech 

donedávna nabyly regulovány nebo nebyly zapsány v rejstříku rybářského loďstva, a 

neměly tudíž přístup k prostředkům na modernizaci z fondu ENRF; 

K. vzhledem k tomu, že jedním z cílů SRP je podpora rybolovu při zohlednění sociálně-

ekonomických otázek; 

L. vzhledem k tomu, že pravidla, jimiž se řídí přístup ke zdrojům, by měla upřednostňovat 

místní plavidla a selektivnější druhy rybolovu, které méně ničí rybí populace; 

M. vzhledem k tomu, že SRP usiluje o zajištění provázanosti mezi svým vnitřním a vnějším 

rozměrem, což je zásada dobré správy věcí veřejných; 

N. vzhledem k tomu, že v některých výlučných ekonomických zónách některých 

nejvzdálenějších regionů1 a v mořských oblastech v blízkosti dalších nejvzdálenějších 

regionů dochází k rozsáhlému nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; 

O. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony patří k oblastem postiženým nejvyšší 

nezaměstnaností v EU (nezaměstnanost mladých lidí v některých nejvzdálenějších 

regionech dosahuje až 60 %); 

P. vzhledem k tomu, že Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) za jistých podmínek 

                                                 
1  „Research for PECH Committee – Management of the fishing fleet in the Outermost Regions“ (Výzkum pro 

výbor PECH –  řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech), generální ředitelství Evropského 

parlamentu pro vnitřní politiky, tematická sekce B (IP/B/PECH/IC/2016_100); operační program Evropského 

námořního a rybářského fondu (ENRF) pro Francii. 
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poskytuje mimo jiné prostředky na motory a na podporu organizací producentů a 

komunitně vedeného místního rozvoje; 

Q. vzhledem k tomu, že z ENRF nelze financovat operace zvyšující rybolovnou kapacitu 

plavidla, vybavení zvyšující schopnost plavidel nacházet ryby a výstavbu nových 

rybářských plavidel či dovoz rybářských plavidel; 

R. vzhledem k tomu, že z fondu ENRF však lze poskytovat finanční pomoc pro plavidla s 

cílem zvýšit jejich energetickou účinnost, bezpečnost a kvalitu produktů rybolovu 

a zlepšit hygienické podmínky na palubě i pracovní podmínky na nich; 

S. vzhledem k tomu, že na základě fondu ENRF se podporují inovační projekty, jako jsou 

řídící a organizační systémy; 

Ustanovení týkající se specifik a zeměpisných podmínek nejvzdálenějších regionů 

1. domnívá se, že udržitelný rybolov za použití tradičních lovných zařízení je základem 

prosperity pobřežních komunit a přispívá k zajištění dodávek potravin v 

nejvzdálenějších regionech; v této souvislosti zdůrazňuje, že k zajištění potravin pro 

místní obyvatele je třeba zapojit místní rybolov, protože zajišťování potravin v 

nejvzdálenějších regionech je nyní příliš závislé na dovozu; 

2. připomíná, že SRP a fond ENRF, které byly koncipovány k řešení problémů a výzev 

kontinentální Evropy, odpovídají specifikům rybolovu v nejvzdálenějších regionech jen 

omezeně, že je nelze jednotně uplatňovat při řešení problémů ani na specifika rybolovu 

v nejvzdálenějších regionech, a že je tedy nutné, aby byly pružnější a pragmatičtější 

nebo aby se v jejich rámci mohly uplatňovat výjimky; vyzývá proto, aby v každé 

regionální mořské oblasti byla vytvořena strategie přizpůsobená konkrétní situaci 

každého z nejvzdálenějších regionů; 

3. zdůrazňuje, že v nejvzdálenějších regionech je přítomna široká škála malých komunit, 

které jsou značně závislé na tradičním a pobřežním rybolovu a rybolovu malého 

rozsahu a pro něž je rybolov často jediným zdrojem obživy; 

4. připomíná, že biologické mořské zdroje ve vodách nejvzdálenějších regionů si žádají 

zvláštní ochranu a v tomto ohledu je potřebné věnovat zvláštní pozornost rybolovu; 

zdůrazňuje tudíž, že by rybolov ve vodách nejvzdálenějších regionů měl být povolen 

pouze plavidlům registrovaným v přístavech těchto regionů; 

5. mořské dno nejvzdálenějších regionů je vpravdě živoucí laboratoří biologické 

rozmanitosti; poukazuje na význam výzkumu a sběru údajů z hlediska získávání dalších 

poznatků o oceánech; zdůrazňuje potenciál nejvzdálenějších regionů k tomu, aby 

sloužily jako skutečné portály vědy ve svém prostředí, a vyzývá příslušné členské státy 

a Komisi, aby zvýšily podporu poskytovanou na relevantní vědeckovýzkumné projekty; 

6. zdůrazňuje, že je nutné udržovat rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými 

právy, a to v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a při zohlednění sociálně-

ekonomických podmínek;  má přesto za to, že tím nelze odůvodnit ukončení investic do 

sběru údajů a do zlepšování vědeckých poznatků o mořských ekosystémech; vyzývá k 

revizi rozdělení kvót pro některé druhy (například zvýšení kvót tuňáka 
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modrouploutvého pro Azorské ostrovy) a k otevření možnosti lovu dalších druhů 

(například světlouna Bonnaterrova), a to na základě vědeckých studií a rozšíření 

technické a materiální kapacity, pokud jde o hodnocení ekosystémů; 

7. poukazuje na to, že v některých nejvzdálenějších regionech nedosahuje rybářské 

loďstvo kapacitních limitů stanovených SRP, což je způsobeno zejména nedostatečným 

přístupem k financování; 

8. konstatuje, že vzhledem ke specifickým klimatickým obtížím v nejvzdálenějších 

regionech rybáři v těchto regionech čelí předčasnému stárnutí plavidel, což vede k 

problémům odrážejícím se na jejich bezpečnosti a efektivnosti a k menší atraktivitě 

pracovních podmínek ve srovnání s moderními plavidly; 

9. zdůrazňuje, že Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR)1 nemohl 

ve své zprávě z roku 2016 posoudit rovnováhu mezi rybolovnou kapacitou a 

rybolovnými právy u všech plavidel lovících v nejvzdálenějších regionech, a to z 

důvodu nedostatečného množství biologických údajů; vyzývá k přidělení vyšších 

finančních prostředků z fondu ENRF a dalších fondů na získání technických zdrojů pro 

posuzování ekosystémů ze strany vědeckých ústavů a vysokých škol; domnívá se v této 

souvislosti, že je důležité, aby byly zajištěny dostupné a přístupné spolehlivé údaje o 

stavu zdrojů a postupech v těchto zámořských výlučných ekonomických zónách; 

10. poukazuje na to, že loďstvo pro pobřežní rybolov v nejvzdálenějších regionech často 

tvoří zastaralá plavidla, což vede k obtížím, pokud jde o bezpečnost na palubě; 

11. lituje, že se Komisi nepodařilo do stanovené lhůty 30. června 2012 zveřejnit zprávu o 

uplatňování nařízení (ES) č. 639/2004; žádá Komisi, aby poskytla více informací o 

důvodech, které ji vedly k rozhodnutí zprávu nezveřejnit; 

12. vyjadřuje politování nad zpožděním při přijímání nařízení o fondu ENRF a následně při 

schvalování operačních programů v rámci tohoto fondu, což poté vedlo k pozdnímu 

uplatnění podpůrných ustanovení fondu, a to pak způsobilo vážné finanční potíže 

některým podnikům v nejvzdálenějších regionech; 

13. vítá skutečnost, že součástí fondu ENRF jsou zvláštní ustanovení pro nejvzdálenější 

regiony, jako je náhrada dodatečných nákladů (jež fond hradí ze 100 %), která je vyšší 

než v předchozím plánovacím období, avšak stále není v některých nejvzdálenějších 

regionech dostatečná, a 35% zvýšení míry veřejné podpory pro další opatření v 

oblastech nejvzdálenějších regionů; 

14. konstatuje, že pro některé rybáře v nejvzdálenějších regionech je velmi obtížné či 

dokonce nemožné získat úvěr či pojistit si své plavidlo, což pro tyto rybáře působí 

problémy v oblasti bezpečnosti a hospodářská omezení; 

15. poukazuje na to, že v nejvzdálenějších regionech tvoří převážnou většinu 

registrovaných plavidel malé lodě; zdůrazňuje, že v některých nejvzdálenějších 

                                                 
1  Zprávy výboru VTHVR – Posouzení ukazatelů rovnováhy pro hlavní části loďstva a přezkum vnitrostátních 

zpráv týkajících se úsilí členských států o dosažení rovnováhy mezi kapacitou loďstva a rybolovnými právy 

(STECF-16-18). 
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regionech jsou malá plavidla starší než 40 let, což představuje skutečné bezpečnostní 

problémy; 

16. zdůrazňuje multiplikační účinek půjček Evropské investiční banky a fondů EU, zejména 

v nejvzdálenějších regionech; 

Lepší využívání možností, které nabízí článek 349 Smlouvy a SRP 

17. domnívá se, že vhodnou platformou pro základní výměnu poznatků a zkušeností je 

samostatný poradní výbor pro nejvzdálenější regiony, jak stanovuje SRP, a proto lituje, 

že takový výbor nebyl dosud zřízen; 

18. vyzývá k plnému uplatňování článku 349 SFEU v oblastech politiky EU a v jejích 

předpisech, fondech a programech týkajících se rybolovu, zejména v rámci fondu 

ENRF, s cílem reagovat na specifické obtíže, jimž čelí nejvzdálenější regiony; 

19. domnívá se, že komunitně vedený místní rozvoj je slibný přístup a že by příslušné 

členské státy měly co nejlépe využít možností fondu ENRF na podporu tohoto druhu 

místního rozvoje v nejvzdálenějších regionech;  

20. poukazuje na důležitost zakládání místních akčních skupin v oblasti rybolovu (FLAG), 

jež jsou uznávány jako důležitý nástroj na podporu rybolovných činností, který 

poskytuje možnosti jejich diverzifikace; 

21. vyzývá Komisi, aby při navrhování legislativních aktů týkajících se nákladů investic 

souvisejících s hygienou, bezpečností a ochranou zdraví a s pracovními podmínkami 

usnadnila přijetí komplexního a příslušně uzpůsobeného přístupu; 

22. vyzývá Komisi, aby při návrhu legislativních aktů týkajících se kritérií pro výpočet 

dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších 

regionů posuzovala rovněž dopad klimatických a zeměpisných podmínek a jejich 

zpustošení; 

23. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že ve výlučných ekonomických zónách 

nejvzdálenějších regionů se jak místní, tak i cizí plavidla ve značné míře dopouštějí 

nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a další plavidla se jej dopouštějí 

v okolních mořských oblastech; podotýká, že u domácího loďstva jsou tyto praktiky 

rovněž důsledkem problémů s místními dodávkami potravin; vyzývá vnitrostátní 

orgány, aby vystupňovaly boj proti takovému rybolovu; 

24. vybízí proto k zavedení aktivních (např. sledování) a pasivních opatření, jako jsou 

jednání se zeměmi sousedícími s nejvzdálenějšími regiony, s nimiž dosud nebyly 

uzavřeny dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu; 

25. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby urychlily uplatňování fondu ENRF a využily 

příležitosti, jež skýtá, k rozsáhlým investicím do modernizace lodí – do zlepšování 

jejich bezpečnosti, hygieny na palubě, energetické účinnosti a kvality produktů 

rybolovu – a také k investicím do rybářských přístavů, míst vykládky a akvakultury, aby 

byla vytvořena nová odbytiště;  vyzývá rovněž k uplatňování režimu vyrovnávání 

dodatečných nákladů, aby bylo toto odvětví životaschopnější; 
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26. vyzývá ke skutečnému zohledňování zájmů nejvzdálenějších regionů při uzavírání 

dohod o rybolovu se třetími zeměmi, mj. tím, že by byla stanovena povinnost vykládky 

v nejvzdálenějších regionech nebo využívání pracovníků z nejvzdálenějších regionů na 

lodích; 

27. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU je nutné provádět 

posuzování dopadů na nejvzdálenější regiony vždy, kdy se na ně budou vztahovat 

dohody o rybolovu mezi EU a třetími zeměmi; 

28. konstatuje, že může být potřebné restrukturalizovat odvětví rybolovu v nejvzdálenějších 

regionech a případně zvážit snížení počtu plavidel, aby se zajistilo udržitelné řízení 

rybích populací; 

29. je toho názoru, že v případech, kdy je podle článku 22 nařízení 1380/2013 nezbytné 

snížit kapacitu, by mělo být upřednostněno udržení plavidel podle kritérií stanovených 

ve článku 17 uvedeného nařízení; 

30. žádá členské státy, aby se při provádění ustanovení SRP, které se týká přidělování 

rybolovných práv, zaměřily zejména na tradiční a drobný rybolov v nejvzdálenějších 

regionech, jenž přispívá k místní ekonomice a má malý dopad na životní prostředí; 

31. naléhavě vyzývá členské státy, kterým patří nejvzdálenější regiony, aby přijaly veškerá 

vhodná opatření a aby pokračovaly v uplatňování zvláštních režimů podpory, jako jsou 

např. zvláštní modely zdanění; 

32. je přesvědčen, že v nejvzdálenějších regionech je nutné zlepšit jak sběr údajů o 

populacích ryb, tak i posuzování dopadu drobných rybolovných plavidel, aby byl 

upevněn vědecký základ pro rybolovná práva v nejvzdálenějších regionech; 

33. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony jsou závislé na populacích ryb ve svých 

výlučných ekonomických zónách, které jsou z biologického hlediska velmi zranitelné; v 

tomto ohledu se domnívá, že by mezi prioritami pro sběr údajů měly být údaje o 

rybolovu v nejvzdálenějších regionech; 

34. zdůrazňuje, že jelikož by akvakultura mohla vést k novým možnostem produkce a 

vysoce kvalitním produktům, měl by v nejvzdálenějších regionech být lépe využíván 

její potenciál, a to se silnou podporou z Evropské unie vzhledem ke značné regionální 

konkurenci, a vyzývá Komisi, aby pobízela k realizaci projektů na rozvoj akvakultury a 

podporovala je; 

35. vyzývá členské státy a nejvzdálenější regiony, aby co nejlépe využívaly pravidla de 

minimis a pravidla pro blokové výjimky, jež jsou stanovena v nařízení Komise (EU) č. 

1388(2014)1;  

36. vyzývá členské státy, aby podněcovaly k využívání evropských strukturálních a 

investičních fondů a aby zdůrazňovaly součinnost mezi jednotlivými fondy v 

nejvzdálenějších regionech s cílem rozvíjet hospodářské příležitosti pro všechny aktéry 

                                                 
1 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky 

působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury prohlašují za 

slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.  
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modré ekonomiky;  vybízí zejména k investicím do projektů, které zatraktivní rybářská 

povolání nebo k nim přivedou více mladých, a do projektů zaměřených na zavedení 

technik selektivního rybolovu a rozvoj odvětví rybolovu; 

37. žádá, aby byly v rámcovém programu Horizont 2020 vytvořeny výzkumné a vývojové 

programy pro odvětví rybolovu, jež by propojily různé hospodářské a sociální subjekty, 

a pomohly tak k vývoji nových technologií a metod rybolovu, které by byly schopny 

oživit konkurenceschopnost tohoto odvětví a zlepšit jeho potenciál z hlediska 

hospodářského růstu a tvorby pracovních míst pro místní obyvatelstvo; 

38. doporučuje, aby budoucí společná rybářská politika plně zohledňovala zvláštní 

charakteristiky nejvzdálenějších regionů a umožnila jim realizovat silný hospodářský, 

sociální a environmentální potenciál daný racionálním rozvojem tamního odvětví 

rybolovu; v tomto ohledu poukazuje na potřebu přehodnotit základ pro segmentaci 

loďstva s cílem zajistit objektivní posouzení rovnováhy mezi rybolovnými právy a 

rybolovnou kapacitou loďstva drobných rybářů v nejvzdálenějších regionech, které 

využívá značně selektivní lovná zařízení, prostřednictvím zlepšení technických 

charakteristik lodí s nejistým hnacím výkonem nebo nejistou stabilitou, jež mohou v 

nepříznivých povětrnostních podmínkách ohrožovat bezpečnost posádky, v souladu s 

objektivními vědeckými kritérii používanými při stavbě lodí, aniž by se tím způsobil 

nárůst neudržitelné rybolovné činnosti; 

39. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony představují oblasti s mimořádným 

potenciálem, považuje za důležité pobízet k investicím a podporovat diverzifikaci a 

inovace s cílem zlepšovat jejich hospodářský rozvoj; 

40. navrhuje zvýšit intenzitu podpory pro výměnu motorů v nejvzdálenějších regionech 

tam, kde mají podle vědeckých poznatků klimatické podmínky a změna klimatu zásadní 

negativní dopad na loďstvo daných regionů; 

41. žádá Komisi, aby podobně jako u programu POSEI pro zemědělství přezkoumala 

možnost co nejdříve vytvořit nástroj, který by byl speciálně věnován podpoře rybolovu 

v nejvzdálenějších regionech a který by umožnil řádně zužitkovat jejich rybolovný 

potenciál; je přesvědčen, že by měla být zvážena možnost spojit v tomto speciálním 

nástroji zejména ustanovení článku 8 (státní podpora), čl. 13 odst. 5 (rozpočtové 

prostředky v rámci sdíleného řízení), článku 70 (režim vyrovnání), článku 71 (výpočet 

vyrovnání), článku 72 (plán vyrovnání) a článku 73 (státní podpora na provádění plánů 

vyrovnání) stávajícího fondu ENRF; 

42. navrhuje, aby byly kapacity některých segmentů loďstev v nejvzdálenějších regionech 

navýšeny, pokud bude vědecky prokázáno, že míra využívání některých rybolovných 

zdrojů může být zvýšena, aniž by to narušilo cíle udržitelného rybolovu; 

43. konstatuje, že pokud bude obnova a modernizace lodí malých rozměrů patřících 

drobným rybářům v nejvzdálenějších regionech, které využívají značně selektivní lovná 

zařízení, provedena v souladu s objektivními vědeckými kritérii konstrukce lodí a 

nezpůsobí nerovnováhu mezi rybolovnými právy a rybolovnou kapacitou, může zlepšit 

bezpečnost posádek v nepříznivých povětrnostních podmínkách; 

44. doporučuje, aby byly v rámci budoucího fondu ENRF vytvořeny lepší pobídky, jež by 
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mladé lidi podnítily k tomu, aby pracovali v námořním hospodářství, zejména 

prostřednictvím odborného vzdělávání a prosazováním opatření, která zlepší příjmy, 

jistotu zaměstnání a celkovou udržitelnou organizaci námořního hospodářství v 

nejvzdálenějších regionech; 

45. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Nejvzdálenější regiony tvoří devět regionů EU, které jsou součástí Francie (Guadeloupe, 

Francouzská Guyana, Réunion, Martinik, Mayotte a Svatý Martin), Portugalska (Madeira 

a Azory) a Španělska (Kanárské ostrovy). 

Kromě Francouzské Guyany jde o ostrovy a souostroví. Tyto regiony se od ostatních regionů 

EU liší několika hledisky. Zvláštní rysy nejvzdálenějších regionů jsou obsaženy v článku 349 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Patří k nim odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, 

složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů. 

Stav rybolovu v kontinentální Evropě není odrazem situace v nejvzdálenějších regionech. 

Nejvzdálenější regiony zdůrazňují, že je nezbytné modernizovat jejich rybářské loďstvo 

(v důsledku pociťované „dvojité sankce“) a vnést větší pružnost do ustanovení o financování 

s cílem vytvořit investiční pobídky pro obnovu tohoto loďstva. Pozdní začlenění 

nejvzdálenějších regionů do společné rybářské politiky považují za příčinu specifických 

problémů stávajícího loďstva. K těmto problémům patří malá velikost lodí, nízká kapacita 

a omezená autonomie lodí na moři. 

 

Navíc v důsledku nepříznivého působení klimatu stárne toto loďstvo rychleji než loďstvo 

v jiných regionech EU. Rybářské loďstvo je většinou v tak nepřijatelně zchátralém stavu, že 

ohrožuje bezpečnost rybářů. 

 

Podle názoru zástupců nejvzdálenějších regionů by modernější loďstvo umožnilo 

diverzifikovat rybolov a rybolovné oblasti, zvýšilo by energetickou účinnost motorů, 

napomohlo splnit požadavky bezpečnostních a hygienických norem EU a zlepšilo kvalitu ryb. 

 

Zpravodajka se chce v této zprávě z vlastního podnětu zaměřit zejména na následující otázky: 

 Jak mohou nejvzdálenější regiony lépe využívat své rybolovné zdroje? 

 Berou pravidla řízení loďstva v rámci SRP dostatečně v úvahu specifika rybářského 

sektoru v nejvzdálenějších regionech? 

 Ospravedlňují podmínky v nejvzdálenějších regionech odlišný přístup k řízení 

rybářského loďstva? 

 Je současný politický rámec neúplný a pokud ano, v jakém směru a jak by bylo možno 

jej zlepšit? 

Zpráva vychází z podmínek v nejvzdálenějších regionech a nastiňuje možnosti a navrhuje 

proveditelná opatření pro zlepšení řízení rybářského loďstva v rámci současné společné 

rybářské politiky. 

Je zde předloženo několik návrhů, jak by se mohla správa rybářského loďstva 

v nejvzdálenějších regionech v rámci případné nové společné rybářské politiky změnit. 

Zpráva by se měla soustředit na řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech, 
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a proto nemůže zahrnout záležitosti, které sice mohou mít na rybolov v nejvzdálenějších 

regionech vliv, nicméně nesouvisejí přímo s otázkami řízení loďstva. 

Nezabývá se podrobně tématy, která nespadají do příslušnosti Výboru pro rybolov, jako je 

politika soudržnosti EU a její nařízení o společných ustanoveních, a problémy souvisejícími 

s dopravou, obchodem a zpracováním. 

Zpravodajka si je vědoma výzev spojených s vysokou mírou nezaměstnanosti 

v nejvzdálenějších regionech, omezenými možnostmi odborné přípravy v rybářském sektoru 

a jeho nízkou atraktivitou (jež je zároveň příčinou i následkem). Zpráva se těmito problémy 

může zabývat pouze nepřímo. 

V nejvzdálenějších regionech společně s turistickým ruchem narůstá rekreační rybolov a tudíž 

i jeho relativní dopad na růst rybích populací (zejména v omezených pobřežních oblastech 

nejvzdálenějších regionů). Téma rekreačního rybolovu v nejvzdálenějších regionech by 

mohlo být předmětem budoucích iniciativ Výboru pro rybolov. 

Přístup zpravodajky v souvislosti s návrhem zprávy 

Nejprve tematická sekce B Evropského parlamentu zadala informační sdělení o „Řízení 

rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech“; tato studie byla zveřejněna v listopadu 

2016. 

Ve Výboru pro rybolov proběhly dvě obecné výměny názorů. Zpravodajka dále vypracovala 

návrh pracovního dokumentu, jenž byl ve Výboru prezentován a prodiskutován. 

Zpravodajka byla v úzkém kontaktu s různými zúčastněnými stranami a promluvila 

k poslancům Evropského parlamentu zastupujícím nejvzdálenější regiony. Zpravodajka navíc 

organizovala a navštěvovala schůze s rybáři z nejvzdálenějších regionů v Bruselu. 

Oblasti opatření 

Srovnání mezi nejvzdálenějšími regiony a s pevninou 

S výjimkou několika velkých lodí nacházejících se převážně na Kanárských ostrovech sestává 

rybářské loďstvo v nejvzdálenějších regionech v převážné většině z plavidel pro drobný 

rybolov menších než 12 m. Opatření pro nejvzdálenější regiony musí proto zohlednit tuto 

skutečnost. Nízká míra investic do rybářského loďstva brání v úsilí o zvýšení míry 

zaměstnanosti, přitažlivosti sektoru, dovedností a vzdělání (případných) rybářů. 

Zatímco plavidla pro drobný rybolov ve francouzských nejvzdálenějších regionech 

a na Azorách jsou relativně novější než plavidla ve Francii a v Portugalsku, plavidla na 

Kanárských ostrovech a na Madeiře jsou starší než plavidla na pevnině. Ve všech 

nejvzdálenějších regionech klesl za posledních 10 let celkový počet rybářských plavidel, 

ve Francii a v Portugalsku se na druhou stranu zvýšil celkový výkon motorů. 

Nejvzdálenější regiony (kromě Francouzské Guyany) jsou obklopeny úzkými šelfovými moři 

a je pro ně charakteristická velká biologická rozmanitost. Zároveň čelí jednotlivé 

nejvzdálenější regiony různým (výchozím) situacím. Například úroveň rozvoje a správní 

kapacita se v jednotlivých regionech výrazně liší. I toto je nutno při provádění společné 
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rybářské politiky zohledňovat. 

Současná společná rybářská politika neobsahuje žádnou výjimku z obecných pravidel řízení 

pro nejvzdálenější regiony, kromě Mayotte. Uplatňuje však vůči nejvzdálenějším regionům 

diferencovaný přístup, například zákaz vstupu plavidlům neregistrovaným v přístavech 

nejvzdálenějších regionů až do 100 námořních mil do 31. prosince 2022. Stropy kapacity pro 

nejvzdálenější regiony jsou navíc stanoveny na základě skupin loďstva (příloha II nařízení 

o společné rybářské politice). 

S výjimkou všech skupin loďstva na Azorách a Madeiře a plavidel menších než 12 m 

v Guadeloupe a na Svatém Martinovi nebyly dosud kapacitní limity využity. V tomto 

kontextu vyvstává otázka, zda je odvětvový přístup pro nejvzdálenější regiony výhodný nebo 

by byla vhodnější větší pružnost. 

Vzhledem k úbytku rybích populací v pobřežních oblastech proběhla diverzifikace směrem 

k otevřenému moři a druhům zde žijícím. Zodpovědná aktivita na moři vyžaduje lepší 

způsobilost k plavbě a přizpůsobení motorů. 

Stav populací a biologické údaje 

Členské státy musí předkládat výroční zprávy o dosažení rovnováhy mezi rybolovnou 

kapacitou a rybolovnými právy. Vzhledem k nedostatku biologických údajů i údajů 

o loďstvech pro drobný rybolov však analýza pro nejvzdálenější regiony není přesvědčivá. 

Pro skupiny loďstva v nejvzdálenějších regionech je k dispozici pouze malé procento 

ukazatelů rovnováhy. Mezi nimi pak chybí zejména biologické ukazatele. 

Proto se zpravodajka domnívá, že je nanejvýš důležité dále podporovat programy pro 

shromažďování údajů v nejvzdálenějších regionech. To je ještě důležitější, pokud vezmeme 

v úvahu žádost nejvzdálenějších regionů o obnovu a modernizaci plavidel. 

Finanční podpora z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) – příležitosti 

a překážky 

ENRF stanoví odchylky pro nejvzdálenější regiony. Navíc obsahuje ustanovení, která jsou 

v kontextu charakteristiky současných loďstev nejvzdálenějších regionů zvláště relevantní. 

Vzhledem k pozdnímu schválení fondu ENRF a následnému opožděnému schválení 

operačních programů byla přerušena podpora a bylo třeba najít dočasná řešení jako průběžné 

příspěvky. 

V rámci ENRF byl ve srovnání s předchozím programovým obdobím rozšířen režim 

vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených nejvzdálenějšími regiony. Finanční krytí se 

zvýšilo pro každý členský stát a vzrostlo celkově z 15,6 na 27,5 milionu EUR. 

Příloha I ENRF uvádí, že operace v nejvzdálenějších regionech mohou využít zvýšení o 35 

procentních bodů, tedy dodatečných procentních bodů míry veřejné podpory. Operace, které 

se týkají drobného pobřežního rybolovu, navíc mohou využít zvýšení o 30 procentních bodů. 

Příloha rovněž předpokládá zvýšení o 25 procentních bodů u operací prováděných 

organizacemi producentů, sdruženími organizacemi producentů nebo mezioborovými 

organizacemi. 
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Článek 41 podává seznam ustanovení souvisejících s energetickou účinností a zmírňováním 

změny klimatu. Podpora modernizace nebo nahrazení hlavních či pomocných motorů je 

podmíněna rovnováhou rybolovné kapacity a práv, přičemž prioritou je sektor drobného 

pobřežního rybolovu. 

Navrhuje se umožnit zvýšenou míru podpory na výměnu hlavních nebo pomocných motorů v 

nejvzdálenějších regionech, aby mohly být zohledněny tamní specifické klimatické 

podmínky. 

Komunitně vedený místní rozvoj 

Zpravodajka považuje komunitně vedený místní rozvoj za dobrý nástroj strukturální 

a finanční podpory. Komunitně vedený místní rozvoj vychází z myšlenky sdružit veřejné, 

soukromé a občanské činitele v zájmu podpory místních rybolovných oblastí – například by 

profesionalizací daného sektoru (i souvisejících oblastí) mohl nastartovat generaci vysoce 

kvalitních produktů a rozvinout infrastrukturu, která umožní vykládky. Místní akční skupiny 

v oblasti rybolovu jsou podporovány z ENRF a dalších fondů. Podpora komunitně vedeného 

místního rozvoje by mohla tvořit 50–100 %. 

Dosud byl tento nástroj používán jen v malé míře. Současný francouzský operační program 

nespecifikuje, zda se s místními akčními skupinami v oblasti rybolovu počítá 

ve francouzských nejvzdálenějších regionech. Portugalský operační program neuvádí, zda se 

s místními akčními skupinami v oblasti rybolovu počítá na Madeiře. Pro Azory jsou v plánu 

tři místní akční skupiny v oblasti rybolovu, pro Kanárské ostrovy pak žádná. Akvakultura 

v nejvzdálenějších regionech je málo rozvinutá, ale má potenciál, pokud se například místní 

podniky budou specializovat na dodávání místních druhů na vývozní trh. 

Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 

V současnosti není dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu uzavřena s žádnou 

třetí zemí ve středozápadním Atlantiku, což by mohlo mít dopad na Francouzskou Guyanu, 

Guadeloupe, Svatého Martina a Martinik. 

Existence stěhovavých druhů, rozšíření nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 

rybolovu a potenciální nepřímé pozitivní dopady dohod o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu na místní průmysl (i související oblasti) a příslušná hodnocení existujících dohod 

o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu naznačují, že uzavření nových dohod 

o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se sousedními třetími zeměmi by bylo pro 

rybářské loďstvo v nejvzdálenějších regionech výhodné. 

Zpravodajka proto žádá Komisi, aby pozorně dohlížela na soudržnost mezi vnitřními 

a vnějšími aspekty SRP. V případě Mayotte funguje zvláštní dohoda o přístupu mezi EU 

a Seychelami. Týká se přístupu plavidel pod seychelskou vlajkou do vod Mayotte. Platby 

seychelských plavidel jsou určeny na rozvoj kapacit na Mayotte. Za správu a rozdělování 

těchto plateb zodpovídá Francie. Ta každoročně musí Komisi podávat zprávu. Zpravodajka 

chce zdůraznit význam, jaký efektivní a rychlé poskytování těchto plateb Mayotte ze strany 

Francie má.  

Závěry a doporučení 
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Hlavním cílem a důvodem této zprávy je žádost zástupců nejvzdálenějších regionů o možnosti 

pro obnovu a modernizaci jejich loďstva. Ti tvrdí, že k obnově a modernizaci loďstva 

opravňují specifika těchto regionů. 

 

Hlavním problémem v nejvzdálenějších regionech je bezpečnost na palubě či spíše její 

nedostatek. 

 

Existuje financování na úrovni EU a ENRF bere v úvahu specifické podmínky, jež 

v nejvzdálenějších regionech panují. Ve srovnání s pevninou dostávají nejvzdálenější regiony 

o 35 % více podpory pouze na výměnu motorů.  

 

Zpožděné schválení operačních programů členských států mělo za následek vážné problémy 

pro projekty v přechodném období. Nejvzdálenější regiony však stále mají možnost využít 

výhod zvýšené míry veřejné podpory a režimů vyrovnávání.  

 

Co se týče výměny motorů, tj. modernizace, zpravodajka navrhuje v rámci případné budoucí 

společné rybářské politiky podporovat prostředky, které pomáhají bojovat proti prokázaným 

negativním klimatickým dopadům na plavidla. 

 

Zpravodajka je rovněž přesvědčena, že více snahy v rámci komunitně vedeného místního 

rozvoje by mohlo pomoci sektor restrukturalizovat a zajistit a zřídit potřebná přístavní 

zařízení. Podotýká také, že modernizace by mohla vést k větší a lepší diverzifikaci rybolovné 

činnosti. 

 

Ať již budou v budoucnosti navrženy jakékoliv prostředky, měly by zaručit udržitelný 

rybolov a zdravé rybí populace.  

 

Mělo by být učiněno maximum pro to, aby se rybářské sektory v nejvzdálenějších regionech 

necítily znevýhodněné. 
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7.3.2017 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro rybolov 

o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech 

2016/2016(INI) 

Navrhovatel: Esteban González Pons 

 

 

NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie ve svém článku 349 zohledňuje 

zvláštní charakteristiky nejvzdálenějších regionů a umožňuje v těchto regionech přijetí 

zvláštních opatření v rámci společných politik, jako je např. rybářská politika; 

B. vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 

11. prosince 2013 o společné rybářské politice uznává zvláštní charakteristiky 

nejvzdálenějších regionů a umožňuje, aby byl v těchto regionech uplatňován 

diferencovaný přístup; 

C. vzhledem k tomu, že rybářské loďstvo usazené v nejvzdálenějších regionech je tvořeno 

převážně staršími plavidly o délce kratší než 12 metrů, pro která nebyla v minulosti 

využita podpora na modernizaci lodí, což ohrožuje bezpečnost plavidel a ovlivňuje 

pracovní podmínky na palubě;  

D. vzhledem k tomu, že v nejvzdálenějších regionech jsou dopady hospodářská krize 

obzvláště citelné a na odvětví rybolovu v těchto regionech musí být nahlíženo v kontextu 

zvláštní strukturální, sociální a hospodářské situace; 

E. vzhledem k tomu, že zpoždění při schvalování nařízení o Evropském námořním 

a rybářském fondu (ENRF) a operačních programů ENRF a následné pozdní provedení 

podpůrných ustanovení ENRF způsobilo vážné finanční potíže některým podnikům 

v nejvzdálenějších regionech; 

1. bere na vědomí obecná ustanovení uvedená v nařízení (EU) č. 508/2014 o Evropském 

námořním a rybářském fondu, pokud jde o podporu na vylepšování lodí, ale lituje 



 

RR\1122198CS.docx 19/28 PE593.957v02-00 

 CS 

skutečnosti, že v tomto nařízení nebyla vytvořena zvláštní opatření, která by zohledňovala 

zvláštní charakteristiky a stav loďstva na těchto územích; 

2. všímá si, že pro některé rybáře v nejvzdálenějších regionech je velmi obtížné či dokonce 

nemožné získat úvěr či pojistit si své plavidlo; 

3. žádá Komisi, aby s ohledem na příští víceletý finanční rámec prostudovala zavedení 

podpory na postupnou renovaci loďstva pro drobný rybolov v nejvzdálenějších regionech 

s cílem zlepšit bezpečnost a efektivnost, aniž by to zároveň vedlo k nárůstu rybolovné 

kapacity tohoto loďstva a k ohrožení rozpočtu a udržitelnosti populací; 

4. vyzývá Komisi, aby při navrhování aktů v přenesené pravomoci týkajících se kritérií pro 

výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších 

regionů posoudila rovněž dopad klimatických a zeměpisných podmínek; 

5. navrhuje zvýšit intenzitu podpory pro výměnu motorů v nejvzdálenějších regionech, kde 

mají podle vědeckých důkazů klimatické podmínky a změna klimatu zásadní negativní 

dopad na loďstva; 

6. žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu rozvoje místních rybářských odvětví 

v nejvzdálenějších regionech posílily využívání evropských strukturálních a investičních 

fondů a součinnosti všech fondů integrovaných ve společném strategickém rámci i dalších 

odpovídajících nástrojů a evropských politik v souladu se strategií EU pro inteligentní 

a udržitelný růst podporující začlenění; 

7. žádá, aby se i nadále pokračovalo se zjednodušováním právních předpisů EU, aby se 

usnadnil přístup loďstev z nejvzdálenějších regionů k financování Unie; 

8. doporučuje, aby budoucí společná rybářská politika plně zohledňovala zvláštní 

charakteristiky nejvzdálenějších regionů a umožnila jim realizovat silný hospodářský, 

sociální a environmentální potenciál vytvořený racionálním rozvojem jejich rybářských 

sektorů; 

9. proto navrhuje, aby byl po roce 2020 vytvořen zvláštní fond pro rybolov 

v nejvzdálenějších regionech, který bude založen na modelu programu speciálně 

zaměřeného na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI), u něhož se prokázalo, že je pro 

podporu zemědělství v těchto regionech účinný; zejména doporučuje, aby v souladu s cíli 

udržitelného rybolovu a zdravých populací ryb uděloval navrhovaný fond v těchto 

regionech podporu na obnovu loďstva plavidlům, včetně plavidel k drobnému 

a tradičnímu rybolovu, která vykládají úlovky v tamních přístavech. 
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10.2.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

pro Výbor pro rybolov 

k řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech 

(2016/2016(INI)) 

Navrhovatel: Younous Omarjee 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. s ohledem na články 3, 38, 43 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

2. vzhledem k tomu, že navzdory omezením, která jsou specifická pro nejvzdálenější 

regiony, jak je uvedeno v článku 349 SFEU, nabízí odvětví rybolovu výhody 

a významný potenciál rozvoje; 

3. vzhledem k tomu, že pro nejvzdálenější regiony je charakteristické zejména 

nedostatečné využívání rybolovných zdrojů a loďstva se zde skládají převážně ze 

starých a malých plavidel; 

4. připomíná, že výlučné ekonomické zóny nejvzdálenějších regionů zabírají plochu 2 507 

537 km2, což odpovídá celkové ploše pevninských výlučných ekonomických zón 

v Evropské unii; 

5. připomíná, že odlehlost nejvzdálenějších regionů byla uznána a vzata v úvahu jako 

obecná zásada v rámci právních předpisů EU, čímž bylo odůvodněno a umožněno 

zavedení režimu vyrovnání zvýšených nákladů na rybolov a akvakulturu v těchto 

regionech; 

6. zdůrazňuje, že podpora udržitelné rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech je 

zásadní pro zajištění hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje těchto regionů 

a pro optimální rozvoj jejich potenciálu; zdůrazňuje také, že rybolov v nejvzdálenějších 

regionech představuje odvětví, které vytváří mnoho pracovních míst a přispívá 

k udržení místního obyvatelstva, a že díky němu obyvatelé více prosperují a mají lepší 

postavení; vyzývá, aby bylo vyvinuto co největší úsilí k dalšímu posílení úlohy 
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rybolovu coby pilíře místního rozvoje těchto regionů, zejména podporou vytváření 

a upevňování podniků rybářského sektoru v těchto regionech a rozvojem místních trhů, 

obzvláště pokud jde o dodavatelský řetězec produktů rybolovu; 

7. zdůrazňuje souvislost mezi zajištěním dodávek potravin a dosažením udržitelného 

rybolovu v nejvzdálenějších regionech; v této souvislosti zdůrazňuje, že k dosažení cíle 

zajištění potravin pro místní obyvatele je třeba zapojit místní rybolov, protože 

zajišťování potravin v nejvzdálenějších regionech je nyní příliš závislé na dovozu; 

8. uznává, že složité evropské právní předpisy a omezení z nich vyplývající, zejména co se 

týče pravidel hospodářské soutěže, mohou vytváření a rozvoj podniků v rybářském 

sektoru v nejvzdálenějších regionech brzdit; vyzývá ke zjednodušení a přepracování 

pravidel v rámci budoucích revizí, aby bylo organizování rybářů do sektorů 

v nejvzdálenějších regionech snazší, aby se co nejlépe využily finanční prostředky 

poskytnuté Evropskou unií a výhody rybolovu v těchto oblastech, optimalizovalo se 

vytváření doplňkových ekonomických činností k práci v tomto odvětví a aby 

pokračoval boj proti podvodům a zajistilo se v těchto oblastech udržitelné využívání 

výhod rybolovu; 

9. připomíná, že společná rybářská politika a Evropský námořní a rybářský fond, které 

byly koncipovány k řešení problémů a výzev kontinentální Evropy, odpovídají 

specifikům rybolovu v nejvzdálenějších regionech jen omezeně, že je nelze jednotně 

uplatňovat při řešení problémů ani na specifika rybolovu v nejvzdálenějších regionech, 

a že tedy nutné, aby byly pružnější a pragmatičtější nebo se v jejich rámci uplatňovaly 

výjimky; vyzývá rovněž k zavedení strategie v každém mořském regionu, která bude 

přizpůsobena konkrétní situaci každého z nejvzdálenějších regionů; 

10. vyzývá EU, aby zúročila výjimečný potenciál rybolovu v nejvzdálenějších regionech 

a současně důsledně uplatňovala principy udržitelnosti a udržitelného rozvoje 

stanovených v rámci společné rybářské politiky; 

11. vyzývá k úplnému, důslednému a jednotnému uplatňování článku 349 SFEU 

v politikách, nařízeních, fondech a programech EU souvisejících s unijní rybářskou 

politikou, a především v rámci Evropského námořního a rybářského fondu; 

12. domnívá se, že je nezbytné zavést zvláštní pravidla pro loďstva nejvzdálenějších 

regionů; 

13. připomíná, že vzhledem ke specifickému charakteru nejvzdálenějších regionů, zejména 

pokud jde o problémy související se změnou klimatu, rybáři v těchto regionech čelí 

předčasnému stárnutí plavidel, což vede k problémům odrážejícím se na jejich 

bezpečnosti a efektivnosti a k menší atraktivitě pracovních podmínek ve srovnání 

s moderními plavidly; domnívá se, že aby bylo možné lépe reagovat na specifika 

nejvzdálenějších regionů je třeba odstranit současné překážky, a to obnovou 

a modernizací tradičního loďstva či loďstva pro drobný rybolov – včetně plavidel pro 

lov krevet –, která vykládají všechen svůj úlovek v přístavech nejvzdálenějších regionů 

a přispívají k místnímu a udržitelnému rozvoji rybářského sektoru v těchto regionech, 

přičemž podporují navazující trh práce při zohlednění mezinárodních závazků EU, 

a zejména požadavku na neposkytování státní podpory, která by mohla vést 

k nadměrnému rybolovu; zdůrazňuje význam drobného rybolovu pro místní trhy práce 
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a potenciál Evropského námořního a rybářského fondu v přístupech zdola nahoru, 

zejména v pobřežních oblastech; 

14. žádá Komisi, aby podobně jako u programu POSEI pro zemědělství v nejvzdálenějších 

regionech přezkoumala možnost vytvořit v příštím víceletém finančním rámci nástroj, 

který by byl speciálně věnován podpoře rybolovu v nejvzdálenějších regionech a který 

by umožnil skutečně zvýšit výjimečný potenciál rybolovu v těchto regionech; 

15. se znepokojením konstatuje, že sociálně-ekonomické důsledky této situace jsou zvlášť 

závažné v nejvzdálenějších regionech, které již trpí vysokou mírou nezaměstnanosti 

(24,6 % na Réunionu, přičemž míra nezaměstnanosti mladých lidí zde dosahuje 

52,4 %), a že nízká úroveň investic do rybářského loďstva neumožňuje přijmout 

opatření ke zvýšení úrovně zaměstnanosti, atraktivity, kvalifikace a odborné přípravy 

(potenciálních) rybářů; 

16. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby definovaly a podporovaly využívání 

evropských fondů soudržnosti, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního 

a rybářského fondu nebo Evropského sociálního fondu, aby se podnítily investice do 

infrastruktur potřebných pro rozvoj místních rybářských odvětví v nejvzdálenějších 

regionech; vybízí zejména k investicím do projektů revalorizace rybářských povolání, 

odborné přípravy a projektů, jejichž cílem je zvýšit atraktivitu těchto povolání pro 

mladé lidi a podpořit zahájení jejich činnosti, a dále do inovativních projektů 

zaměřených na udržitelnost rybolovu, zavedení technik selektivního rybolovu a rozvoj 

spoluzodpovědných sektorů vytvářením součinnosti mezi strukturálními fondy a dalšími 

programy Unie; 

17. žádá Komisi, aby usnadnila přístup zainteresovaných subjektů a rybářských sektorů 

v nejvzdálenějších regionech ke všem dostupným evropským finančním nástrojům; 

vyzývá Komisi, aby více zohlednila strategickou polohu nejvzdálenějších regionů 

a úlohu, kterou mohou hrát při zajišťování využívání moří, oceánů a pobřežních oblastí 

udržitelným způsobem, stejně jako v globální námořní správě a při rozvoji znalostní 

ekonomiky založené na moři; 

18. lituje skutečnosti, že nejvzdálenější regiony dostávají podporu pro modernizaci svého 

loďstva a pro zvýšení své rybolovné kapacity až od 90. let a že nedostatečná 

provázanost evropských vnitřních a vnějších politik v oblasti rybolovu může rozvoji 

tohoto odvětví v nejvzdálenějších regionech výrazně bránit, což omezuje možnost 

zmírnit takzvaný „dvojitý postih“; Zdůrazňuje, že je zejména třeba provádět posouzení 

dopadů na nejvzdálenější regiony a zámořské země a území vždy, když se na ně 

vztahují dohody o rybolovu a obchodní dohody; vyzývá Komisi, aby lépe propojila 

svou obchodní politiku s ostatními odvětvovými politikami EU, zejména se společnou 

rybářskou politikou; vyzývá ke skutečnému zohlednění zájmů nejvzdálenějších regionů 

při uzavírání dohod, zejména zavedením povinnosti vykládky v nejvzdálenějších 

regionech nebo zaměstnáváním pracovníků z nejvzdálenějších regionů na lodích; 

vyzývá Komisi k zajištění toho, aby zúčastněné strany na místní úrovni hrály ústřední 

úlohu v rozhodovacím procesu, pokud jde o rybářská loďstva v nejvzdálenějších 

regionech; je přesvědčen, že je důležité zajistit, aby rybáři v nejvzdálenějších regionech 

měli přístup k informacím o tom, jak mohou využít stávající podporu, kterou Unie 
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poskytuje; 

19. vyzývá EU, aby boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, 

který narušuje zdravý a udržitelný rozvoj tohoto odvětví, učinila jednou ze svých priorit 

na mezinárodní úrovni, mimo jiné v rámci jednání o hospodářských a obchodních 

dohodách a dohodách o rybolovu, a přijala zvláštní opatření pro tento boj ve výlučných 

ekonomických zónách nejvzdálenějších regionů; 

20. doporučuje zohlednit dopad finanční krize a jejích vážných ekonomických důsledků, 

které brání tomu, aby se zvláštní režim k modernizaci loďstva v nejvzdálenějších 

regionech (nařízení (ES) č. 639/2004) využíval v plné míře; 

21. připomíná, že nejvzdálenější regiony jsou závislé na rybolovných zdrojích svých 

výlučných ekonomických zón, které jsou z biologického hlediska velmi zranitelné, a že 

je tudíž vhodné chránit jejich citlivé oblasti přiměřeným a účinným způsobem, zejména 

prostřednictvím výlučného přístupu místních loďstev, jež provozují udržitelná rybářská 

plavidla šetrná k životnímu prostředí, čímž se sníží také negativní dopady nezákonného 

rybolovu v této oblasti; domnívá se v této souvislosti, že je důležité, aby byly dostupné 

a přístupné spolehlivé údaje o stavu zdrojů a postupech v těchto zámořských výlučných 

ekonomických zónách; 

22. lituje, že se Komisi nepodařilo do stanovené lhůty 30. června 2012 zveřejnit zprávu 

o provádění nařízení (ES) č. 639/2004; je přesvědčen, že tak promarnila důležitou 

příležitost, neboť tato zpráva by byla neocenitelným zdrojem informací pro případné 

budoucí výjimky z režimu řízení vstupů a výstupů společné rybářské politiky, které by 

mohly napomoci rozvoji rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech; vyzývá 

Komisi, aby poskytla více informací o důvodech, které ji vedly k rozhodnutí zprávu 

nezveřejnit. 
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