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NÁVRHY 

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

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že jak Komise správně usuzuje, existují mezi zeměmi zapojenými do 

této strategie velké sociálně-ekonomické rozdíly, zejména pak mezi členskými státy EU 

a třetími zeměmi; vzhledem k tomu, že Komise představí Parlamentu finanční příspěvky 

třetích zemí k provádění této strategie; 

B. vzhledem k tomu, že uplatňování a dodržování pravidel a cílů společné rybářské politiky 

by mělo být jedním z nejdůležitějších cílů hodnocení pro všechny země zapojené do této 

strategie; vzhledem k tomu, že součástí každého hodnocení mořského prostředí a rybolovu 

v tomto regionu by navíc měl být kvantitativní cíl spočívající v nepřekračování 

maximálního udržitelného výnosu; 

C. vzhledem k tomu, že vzhledem ke svému polozavřenému charakteru je Jaderské moře 

obzvláště náchylné ke znečištění a má nezvyklé hydrografické rysy, k nimž patří například 

značný rozdíl mezi severem a jihem tohoto regionu z hlediska hloubky a charakteru 

pobřeží; vzhledem k tomu, že pobřežní země sdílí tytéž rybí populace, což vede 

k neustálému tlaku na regeneraci těchto populací; vzhledem k tomu, že opatření plánovaná 

v rámci budoucího rámcového nařízení o technických opatřeních v reformované SRP by 

měla být zaváděna na regionálním základě a konkrétně přizpůsobena specifikům této 

oblasti, jejím mořským zdrojům a místnímu rybolovu; 

D. vzhledem k tomu, že vody tohoto regionu jsou ohroženy různými zdroji znečištění, včetně 

nezpracovaných odpadů, eutrofizace způsobené odtokovou vodou ze zemědělské půdy 

a chovem ryb, a vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí je součástí strategie EU 

pro jadransko-jónský region, je nanejvýš důležité chápat, že o ekonomický rozvoj lze 

usilovat pouze v kontextu udržitelnosti životního prostředí; 

E. vzhledem k tomu, že Komise připouští, že ani pro strategii, ani pro akční plán nemá – 

kvůli nedostatku údajů – k dispozici kompletní hodnocení stávajícího stavu v dotčeném 

regionu a v dotčených zemích; 

F. vzhledem k tomu, že podle názoru Komise bude EU spolufinancovat projekty společně 

s členskými státy; 

G. vzhledem k tomu, že modrá ekonomika představuje případné řešení ekonomické krize, 

neboť podněcuje vznik nových pracovních míst, růst a ekonomický rozvoj, především 

v pobřežních a ostrovních zemích; vzhledem k tomu, že strategii EU pro jadransko-jónský 

region nelze uplatňovat bez zohlednění konceptu modré ekonomiky, který zahrnuje široké 

spektrum ekonomických odvětví spjatých s moři a oceány od tradičních odvětví až po 

rodící se odvětví rybolovu, akvakultury, námořní a říční dopravy, přístavů a logistiky 

a cestovního ruchu; 

H. vzhledem k tomu, že tato strategie je stejně významná jako projekty financované 

a podporované členskými státy; 



 

PE552.090v03-00 4/8 AD\1064939CS.doc 

CS 

I. vzhledem k tomu, že přáním každé země je dosáhnout ekonomického růstu a rozvoje; 

J. vzhledem k tomu, že tzv. modrý růst, který je součástí strategie a akčního plánu 

doplňujícího strategii, představuje platformu pro realizaci projektů udržitelného rozvoje, 

zejména u tohoto typu regionů; 

K. vzhledem k tomu, že rybolovu není věnována žádná konkrétní část strategie, byť je jedním 

z nejdůležitějších odvětví tohoto regionu, ale jeho rozličné aspekty jsou součástí několika 

různých pilířů; 

L. vzhledem k tomu, že do strategie a akčního plánu pro dosažení rozvoje a ekonomického 

růstu byl začleněn nárůst námořní dopravy a cestovního ruchu spočívajícího v plavbách na 

výletních lodích;  

M. vzhledem k tomu, že nárůst námořní činnosti by mohl poškodit již ohrožené rybí populace 

v Jaderském a Jónském moři; 

1. vyzývá Komisi jako nezávislého zprostředkovatele této strategie, aby podtrhla význam 

vytváření podmínek pro snižování sociálně-ekonomických rozdílů mezi zeměmi regionu; 

připomíná, že cílem strategie je pomoci posílit ekonomickou a sociální soudržnost 

v Evropské unii a se třetími zeměmi, které se nacházejí v jadransko-jónském regionu, 

a současně podporovat a prosazovat úsilí o sladění stávajících právních předpisů v oblasti 

rybolovu s cíli stanovenými v SRP a docílit konstruktivní přeshraniční spolupráce mezi 

zeměmi tohoto regionu; 

2. vyzývá Komisi, aby podle svých nejlepších možností zajistila, aby koordinace a správa 

odvětví rybolovu, rybích populací, mořského prostředí a veškeré další problematiky 

spojené s touto oblastí probíhaly způsobem, jenž bude udržitelný v rámci všech pilířů, 

a aby všechny země, včetně třetích zemí makroregionu účastnící se projektů, jednaly 

v souladu s hodnotami, zásadami a cíli SRP a respektovaly je, a vyzývá Komisi a státy 

zapojené do této strategie, aby rozvíjely společné projekty na základě těchto zásad; 

3. podtrhuje, že je důležité podporovat uplatňování nové směrnice, která zavádí rámec pro 

územní plánování námořních prostor (na základě koordinovaného plánování) 

a dokonalejší řízení v oblasti rybolovu a akvakultury, a přispět tak k udržitelnějšímu 

využívání stávajících přírodních zdrojů a tím i k udržitelnému růstu; domnívá se, že řádná 

společná správa námořního území poskytuje důležitý rámec pro udržitelné a transparentní 

využívání námořních a mořských zdrojů; 

4. vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala vytváření místních akčních skupin v oblasti 

rybolovu, které by mohly sloužit jako přirozený nástroj pro diverzifikaci rybolovu; 

zdůrazňuje, že udržitelný a ziskový rybolov a akvakultura potřebují větší zapojení 

zúčastněných stran do celkového řízení a zdokonalené a diverzifikované rybolovné 

činnosti; 

5. vyzývá Komisi, aby pro tyto dva mořské regiony co nejdříve vypracovala víceletý plán 

řízení rybolovu; 

6. vzhledem k nárůstu námořní činnosti, který by mohl mít negativní dopad na zdraví rybích 
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populací v dotčeném regionu, a vzhledem k tomu, že situace mnoha druhů je již nyní 

velmi vážná, vyzývá k pravidelnému provádění důkladného hodnocení a rozboru vývoje 

rybích populací a ke sdílení jejich výsledků se všemi dotčenými zeměmi; žádá, aby 

v případě potřeby byla vždy uplatňována zásada obezřetnosti; 

7. vyzývá Komisi, aby vzhledem k mimořádně citlivému mořskému ekosystému tohoto 

regionu posoudila každý faktor prostřednictvím komplexní analýzy životního prostředí, 

například námořní dopravu či odpad, znečištění vod, chystané vrty nebo budování nové 

infrastruktury na pobřeží, která může ovlivnit zdraví rybích populací, jejichž situace je již 

tak obtížná; naléhavě žádá, aby byla v případě potřeby uplatňována zásada předběžné 

opatrnosti a udržitelnosti, a vyzývá Komisi, aby aktualizovala seznam námořních činností 

(těžba z mořského dna, výroba energie na moři atd.), které by mohly mít dopad na mořské 

prostředí a stav rybích populací; 

8. vyzývá Komisi, aby zajistila stejnoměrné zohledňování zájmů dotčených odvětví v každé 

fázi rozvoje námořních činností, zejména v rámci vypracovávání územních plánů 

námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, neboť nárůst námořní činnosti 

vede k postupnému zmenšování lovišť; 

9. vyzývá k hodnocení a prosazování projektů, jejichž účelem je posuzovat dopady 

nepřímého rybolovu (pomocí tzv. ztracených sítí, sítí na pěstování mušlí) a vedlejší 

úlovky chráněných druhů, neboť podle odhadů se pouze v Jaderském moři neúmyslně 

uloví více než 40 000 mořských želv; domnívá se, že je nezbytně nutné vypracovat studie 

věnované životnímu prostředí a prostředkům, jež by tento problém zmírnily (např. 

zařízení na zpětné vypouštění želv); 

10. vyzývá Komisi, aby v tomto regionu podporovala rozvoj udržitelného rekreačního 

rybolovu a udržitelného a ziskového cestovního ruch a aby v souladu se zásadou 

udržitelnosti prosazovala integrované politiky v oblasti rybolovu a cestovního ruchu 

(rybářská turistika, mořská akvakultura atd.); 

11. vyzývá Komisi, aby stimulovala a podporovala projekty, které malým a odlehlým 

komunitám, jež žijí na ostrovech a každodenní příjem si zajišťují drobným rybolovem, 

nabízejí možnost skutečného a udržitelného rozvoje; 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala a prosazovala podíl rybolovu a pracovníků v oblasti 

rybolovu na takových projektech, jako jsou projekty spjaté s cestovním ruchem 

zaměřeným na kulturu a kulturní dědictví, jež spojují rybolov se znovuobjevováním 

činností v námořní dopravě a s tradičními lovišti a zaměstnáními souvisejícími 

s rybolovem; 

13. je znepokojen škodami, které na moři způsobuje plastový odpad; vyzývá Komisi, aby 

podporovala iniciativy zaměřené na sběr a recyklaci tohoto odpadu; zdůrazňuje, že je 

důležité zapojit do tohoto procesu rybáře; 

14. vyzývá Komisi, aby zaznamenávala objem úlovků rekreačního rybolovu, aby tuto činnost 

regulovala a podřídila rekreační i profesionální rybolov cílům maximálních udržitelných 

výnosů; 
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15. vyzývá Komisi, aby s ohledem na nutnost obnovit populaci ryb v některých částech 

Jaderského a Jónského moře zajistila pro určité druhy ryb pečlivé vymezení a ochranu 

mořských reprodukčních oblastí, poskytla tak nezbytnou finanční podporu za účelem 

budování umělých útesů a zvýšení stávajícího úsilí o vytvoření soudržné sítě mořských 

chráněných oblastí v tomto regionu a současně zaručila, že všechny biologicky významné 

oblasti budou chráněny v souladu s příslušnými mezinárodními závazky, jako je 

strategický plán pro biologickou rozmanitost; 

16. podporuje vytvoření značky kvality pro vysoce kvalitní produkty z mořských živočichů, 

na níž by byl specifikován jadransko-jónský region, a jejímž účelem by bylo zvýšit 

konkurenceschopnost místního průmyslu a poskytnout spotřebitelům záruku kvality 

produktů rybolovu a chovu ryb;  

17. zdůrazňuje, že rozvoj akvakultury a mořské akvakultury může hrát významnou roli jak při 

obnovování rozmanitosti druhů, tak z hlediska hospodářského růstu jadransko-jónského 

regionu; 

18. vyzývá Komisi, aby se bezodkladně zabývala problémem nedostatku přesných 

a komplexních údajů o mořských zdrojích a o stupni znečištění vod způsobeném 

plastovým odpadem, nezpracovanou odpadovou vodou a invazními druhy žijícími 

v zátěžové vodě, neboť v důsledku nedostatku těchto údajů nejsou hodnocení jasná 

a spolehlivá; vyzývá Komisi, aby s ohledem na skutečnost, že údaje o rybolovu, 

hodnocení stavu rybích populací a další související rozbory nejsou kompletní, tuto otázku 

řešila před zahájením financování dalšího rozvoje; vyzývá Komisi, aby podporovala 

plodnou vědeckou spolupráci mezi subjekty jadransko-jónského regionu a zajistila, aby 

dotčené země prováděly reformy, díky nimž by dosáhly schopnosti shromažďovat údaje, 

provádět analýzy a hodnocení za účelem hledání možností udržitelného zužitkování 

mořských zdrojů; 

19. vyzývá státy podílející se na této strategii, aby prostřednictvím projektů zaměřených na 

snižování chemického, fyzikálního a mikrobiologického znečištění zlepšovaly kvalitu 

životního prostředí a aby společně vyvíjely strategie k omezení mikroplastů a jiného 

odpadu ve vodách tohoto regionu a současně koordinovaly operace odstraňování 

stávajícího odpadu, optimalizovaly provoz námořní dopravy v zájmu udržitelnosti, 

chránily biologickou rozmanitost, investovaly do oblastí obnovy mořského prostředí 

a řešily problém eutrofizace způsobené odtokovou vodou ze zemědělské půdy; 

20. vyzývá Komisi, aby počínaje prvním rokem provádění a konče finálním hodnocením po 

cílovém roce 2020 předkládala každoročně Parlamentu a Radě zprávu; tato zpráva by 

měla vycházet ze zpráv a rozborů vypracovaných koordinátory a také z hodnocení, které 

Komise shromáždí od ostatních zúčastněných stran. 

21. vyzývá Komisi a státy zapojené do provádění této strategie, aby podporovaly základní 

pracovní činnosti žen v odvětví rybolovu, prosazovaly jejich profesní kvalifikaci a jejich 

účast v pobřežních akčních skupinách a organizacích producentů; 

22. vyzývá Komisi a státy zapojené do provádění této strategie, aby zavedly pobídky, které by 

do odvětví rybolovu a akvakultury v jadransko-jónském regionu lákaly mladé lidi 

a podněcovaly je k tomuto druhu činnosti; 
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23. vyzývá Komisi, aby zintenzívnila výměnu osvědčených postupů, například postupů 

zaměřených na udržitelnost projektů navrhovaných pobřežními akčními skupinami. 
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