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NÁVRHY 

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

usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že na poslední protokol k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu 

(FPA), jehož platnost vypršela dne 31. prosince 2016, byly přiděleny finanční 

prostředky ve výši 600 000 EUR ročně, z nichž 300 000 EUR bylo vyčleněno na 

podporu politiky rybolovu Komor, aby se podpořila udržitelnost a řádné řízení 

rybolovných zdrojů ve vodách této země; 

B. vzhledem k tomu, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) 

v pobřežních oblastech Komor má negativní dopad na místní rybolov a biologickou 

rozmanitost, ohrožuje příjmy a živobytí malých rybářů, potravinovou bezpečnost 

a udržitelný rozvoj Komor a v konečném důsledku prohlubuje chudobu; 

C. vzhledem k tomu, že mořské zdroje nejsou neomezené; vzhledem k tomu, že v důsledku 

rybolovu NNN přichází africký kontinent každoročně o miliardy dolarů; 

D. vzhledem k tomu, že objem nezákonného rybolovu dosahuje podle organizace FAO 

přibližně 26 milionů tun ryb ročně nebo více než 15 % celosvětových úlovků; vzhledem 

k tomu, že nezákonný nadměrný rybolov oslabuje obnovu rybích populací, ohrožuje 

biologickou rozmanitost, mořský ekosystém a potravinovou bezpečnost a vede 

k velkým hospodářským ztrátám; 

E. vzhledem k tomu, že udržitelné řízení mořských ekosystémů má zásadní význam pro 

omezení nepříznivých účinků změny klimatu; vzhledem k tomu, že konference COP 21 

zdůraznila naléhavou potřebu zvrátit trend směřující k nadprodukci; 

F. vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a cíle udržitelného 

rozvoje zahrnují poprvé cíl týkající se zachování a udržitelného využívání moří 

a mořských zdrojů (14. cíl); 

1. je si vědom skutečnosti, že jak mořský, tak sladkovodní rybolov NNN představuje 

obrovský celosvětový environmentální a hospodářský problém, který ohrožuje 

udržitelnost rybích populací, potravinovou bezpečnost a též biologickou rozmanitost 

světových oceánů; zdůrazňuje, že rybolov NNN rovněž ohrožuje úsilí v oblasti řízení 

rybolovu a představuje nekalou hospodářskou soutěž pro rybáře, zejména pro loďstva 

pro drobný rybolov, a jiné subjekty, které působí v souladu s právními předpisy, což má 

vážné sociální, hospodářské a environmentální důsledky; konstatuje, že vysoká míra 

rybolovu NNN se obvykle častěji vyskytuje v zemích se slabou správou; 

2. zdůrazňuje, že rozvojové země jsou zvláště ohroženy rybolovem NNN, neboť jsou jen 

v omezené míře schopny kontrolovat své vody a vykonávat nad nimi dohled, což ještě 

více destabilizuje řízení jejich rybolovu; zdůrazňuje, že rybolov NNN připravuje 

rozvojové země o příjmy a potraviny, zejména pokud k takovému rybolovu dochází ve 

stejných lovištích, v nichž působí místní drobní rybáři; 

3. vítá politiku nulové tolerance, kterou proti nezákonnému rybolovu na celosvětové 
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úrovni uplatňuje EU; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že komorské orgány navzdory odvětvové podpoře 

poskytované na základě protokolu k Dohodě o udržitelném rybolovu nepřijaly vhodná 

opatření ke zřízení vnitrostátního rejstříku rybářských plavidel a k vypracování 

a provádění důsledného národního akčního plánu a právního rámce pro boj proti 

rybolovu NNN, který probíhá v komorských vodách a kterého se dopouštějí plavidla 

plující pod komorskou vlajkou, což vedlo k tomu, že byly Komory podle nařízení 

o rybolovu NNN označeny za nespolupracující zemi; 

5. vyjadřuje politování nad tím, že kromě nedostatečné kapacity Komorů v boji proti 

rybolovu NNN Komise na straně vnitrostátních komorských orgánů zaznamenala také 

nedostatečnou správu věcí veřejných a nedostatek politické vůle ke spolupráci; 

6. vyzývá k posílení kapacit rozvojových zemí v oblasti administrativy, ale také v oblasti 

mapování a posuzování zdrojů; dále vyzývá k přijetí opatření, která by jim pomohla při 

vypracování spolehlivých a objektivních statistik, což by přispělo k tvorbě politik 

a strategií v ekonomické oblasti a k dohledu nad zákonem povoleným rybolovem 

a ochraně tohoto rybolovu; 

7. připomíná, že Komory mají na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu 

podepsané s EU a dalších mezinárodních nástrojů, jakož i v rámci pro plnění Agendy 

pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje povinnost dodržovat zásady 

řádné správy v odvětví rybolovu a zodpovědného rybolovu, zachovávat populace ryb 

a chránit mořský ekosystém ve své výlučné ekonomické zóně; 

8. připomíná zejména 14. cíl udržitelného rozvoje, dílčí cíl 4, který usiluje o účinnou 

regulaci lovu, ukončení nadměrného rybolovu, rybolovu NNN a destruktivních metod 

rybolovu a o zavedení vědeckých plánů řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve 

obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami 

přinášet maximální udržitelný výnos; 

9. vyzývá Komisi, aby pokračovala v politickém a odvětvovém dialogu o rybolovu 

s komorskými orgány, který povede k tomu, že tato země bude plnit ustanovení nařízení 

o rybolovu NNN a ve výsledku i k jejímu odstranění ze seznamu nespolupracujících 

zemí; mezitím vyzývá k tomu, aby pomoc poskytovaná Komorům v rámci jiných 

finančních nástrojů EU byla přesměrována tak, aby na současný stav nedoplácelo 

obyvatelstvo této země; 

10. zdůrazňuje, že orgánům kontroly rybolovu na celém světě je třeba poskytovat 

dostatečné zdroje (lidské, finanční a technologické), které jim umožní provést právní 

nebo správní předpisy v oblasti rybolovu v plném rozsahu; 

11. je přesvědčen, že boj proti rybolovu NNN vyžaduje vícestranný přístup a ve velké míře 

závisí na soudržné reakci na mezinárodní úrovni, a to i od států vlajky, pobřežních států, 

přístavních států a tržních států; zastává názor, že tato reakce by měla být založena na 

jednotném uplatňování mezinárodních právních předpisů a nařízení o rybolovu NNN 

a na rozsáhlé a přesné výměně informací; vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo 

opatření podobná těm, jež přijala EU, aby zabránila uvádění ryb ulovených v rámci 

rybolovu NNN na trh. 
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