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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro životní prostředí, veřejné 

zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení 

začlenily tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) 

pro řízení činností prováděných na světových oceánech zavádí smluvní režim; vzhledem  

k tomu, že do vytváření rámce biologické rozmanitosti moří pro oblasti nacházející se 

mimo působnost jurisdikce jednotlivých států na základě UNCLOS by měla být zahrnuta  

i arktická oblast; 

B. vzhledem k tomu, že podle Deklarace OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP) je 

nutné chránit domorodé kultury Sámů, Něnců, Chantů, Evenků, Čukčů, Aleutů, Jupiků  

a Inuitů; vzhledem k tomu, že domorodá populace žijící v Arktidě má právo využívat 

přírodních zdrojů ve své domovské oblasti, a všechny budoucí plány týkající se 

komerčního rybolovu by na ni tedy měly brát ohled; 

C. vzhledem k tomu, že změna klimatu zpřístupní v nadcházejících letech arktickou oblast 

komerčnímu rybolovu, jenž musí být s ohledem na její vysoce citlivou povahu rozvíjen  

s maximální péčí; 

D. vzhledem k tomu, že je důležité rozlišovat mezi volnými moři Arktidy, kde žádný 

komerční rybolov neprobíhá, a mezi přilehlou arktickou oblastí, kde již byla zřízena 

regionální vyjednávací fóra pro řízení rybolovu; 

E. vzhledem k tomu, že v Severním ledovém oceánu a přilehlých mořích se nachází 633 

druhů ryb, z nichž je z důvodu ekologických omezení využíváno pouze 58, přičemž ale 

tento počet může být v blízké budoucnosti navýšen, čímž by došlo ke zvýšení tlaku na 

životní prostředí; 

F. vzhledem k tomu, že flora a fauna arktické oblasti představují veřejný statek; 

G. vzhledem k tomu, že by jedním z nejdůležitějších cílů členských států EU zastoupených  

v arktické oblasti mělo být uplatňování a dodržování pravidel a cílů společné rybářské 

politiky; vzhledem k tomu, že by součástí jakéhokoli posuzování týkajícího se mořského 

prostředí a rybolovu v této oblasti měl navíc být kvantitativní cíl spočívající v obnovování 

a udržování stavu populací ryb nad úrovní, která může poskytovat maximální udržitelný 

výnos; 

H. vzhledem k tomu, že veškerý rybolov v arktické oblasti musí probíhat v souladu se 

stávajícími mezinárodními úmluvami, které tuto oblast upravují, včetně smlouvy  

o Špicberkách z roku 1920, a v konkrétní rovině v souladu s veškerými právy smluvních 

stran této smlouvy a rovněž v souladu s historickými právy na rybolov; 

I. vzhledem k tomu, že specifická povaha arktické oblasti vyžaduje, aby byl rozvoj 

komerčního rybolovu založen na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích a aby jeho 

monitorování a následná opatření byly prováděny způsobem, který odpovídá těmto cílům; 
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J. vzhledem k tomu, že arktická oblast má z biologického hlediska rozmanitý ekosystém  

a širokou škálu přírodních stanovišť, kterým nelze bez provedení dalších analýz a studií 

plně porozumět; vzhledem k tomu, že zde existují druhy, jež byly prozkoumány příliš 

málo na to, aby bylo možné rozumět tomu, jak se jejich populace přizpůsobují změnám 

klimatu a komerčnímu rybolovu; 

K. vzhledem k tomu, že zpřístupnění nové oblasti, jako je Arktida, komerčnímu rybolovu 

může představovat příležitost k tomu, aby na trh Evropské unie byly uvedeny produkty 

rybolovu s nesprávným označením nebo prohlášením o původu, a to buď přímo, nebo  

v rámci dohod o volném obchodu se třetími stranami; 

L. vzhledem k tomu, že strategický plán pro biologickou rozmanitost pro období 2011–2020, 

včetně cíle č. 11, přijatý smluvními stranami Úmluvy o biologické rozmanitosti, a Agenda 

OSN pro udržitelný rozvoj z roku 2016, včetně cíle č. 14, si kladou za cíl chránit  

a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje, k čemuž se rovněž váže cíl vztáhnout 

do roku 2020 ochranu na 10 % mořských oblastí;  vzhledem k tomu, že strany této úmluvy 

uznaly, že 77 ekologicky či biologicky významných mořských oblastí a 13 takových 

zvláště významných oblastí potřebuje zvláštní správu preventivního charakteru; 

M. vzhledem k tomu, že využívání zdrojů v oblasti, jako je Arktida, by se mělo provádět 

udržitelným způsobem založeným na přístupu předběžné opatrnosti;  

N. vzhledem k tomu, že arktické země by měly do budoucna zvážit založení zvláštní 

regionální organizace pro řízení rybolovu a vytyčení mořských chráněných oblastí, a to na 

základě již existujících modelů; 

O. vzhledem k tomu, že Galwayské prohlášení o spolupráci v Atlantském oceánu představuje 

společný závazek EU, Kanady a USA mimo jiné k budování kapacit pro zkoumání  

a předvídání hlavních procesů, k nimž v oblasti Atlantiku a Arktidy dochází, a také změn 

a rizik, které tyto procesy mohou představovat pro lidskou činnost a změnu klimatu; 

P. vzhledem k tomu, že organizace jako European Marine Board, European Polar Board  

a EurOcean nepřetržitě zkoumají Arktidu a šíří o ní informace; 

Q. vzhledem k tomu, že články 4 a 5 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů  

o změně klimatu (Pařížská úmluva) vyžadují, aby smluvní strany této úmluvy udržitelným 

způsobem řídily a podnikaly kroky s cílem chránit propady a rezervoáry skleníkových 

plynů, což se rovněž týká oceánů; 

1. připomíná, že změny v arktické oblasti mají celosvětové dopady, zejména s ohledem na 

skutečnost, že nepříznivé účinky globálního oteplování mají v tomto zranitelném prostředí 

mnohem rychlejší průběh; 

2. vyzývá k tomu, aby jakýkoli rozvoj komerčního rybolovu v arktické oblasti probíhal 

způsobem, jenž bude plně slučitelný s citlivou a specifickou povahou této oblasti; trvá na 

tom, že před tím, než bude v Arktidě zahájen nový komerční rybolov, musí být provedeno 

spolehlivé a preventivní vědecké vyhodnocení rybolovných zásob, aby tak bylo možno 

stanovit limit výlovu, pomocí něhož budou zachovány vybrané rybolovné zásoby nad 

úrovní dostatečnou pro tvorbu maximálně udržitelného výnosu a pomocí něhož nedojde  

k úbytku ostatních druhů nebo způsobení vážných škod na mořském prostředí; 
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zdůrazňuje, že rybolov na volném moři musí být regulován regionální organizací 

spravující rybolov, která by dodržovala vědecká doporučení a prováděla přísnou kontrolu 

a programy dohledu, které by zajistily dodržování opatření v rámci této správy; 

upozorňuje, že rybolov v rámci výlučných ekonomických zón musí splňovat tytéž normy; 

požaduje uvalení moratoria na rybolov v průmyslovém měřítku, mimo jiné na rybolov 

vykonávaný pomocí vlečných sítí pro lov při dně, v arktických vodách, v nichž dříve  

k rybolovu nedocházelo; 

3. vítá pokračující jednání o uzavření mezinárodní smlouvy mezi pobřežními státy Arktidy  

a mezinárodními organizacemi s cílem zabránit neregulovanému rybolovu v 

mezinárodních vodách Arktidy a vyzývá Komisi a členské státy, aby tuto deklaraci 

podepsaly a zasazovaly se o to, aby byla pro její signatáře závazná; 

4. vyzývá Komisi, aby podporovala a podněcovala arktické země, aby dále pracovaly na 

rozšiřování dostupných informací a analýz o rybích populacích v této oblasti; 

5. připomíná, že práva k půdě a přírodním zdrojům jsou významnou součástí kultury 

domorodých obyvatel Arktidy a jejich schopnosti přežít a že jsou životně důležité pro 

ochranu jejich tradičního způsobu života; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly zřízení chráněné mořské 

oblasti v Severním ledovém oceánu na základě mandátu komise OSPAR, v rámci níž by 

byly v mezinárodních vodách kolem severního pólu, na které se vztahuje působnost 

úmluvy OSPAR, zakázány veškeré způsoby extraktivního využití, včetně rybolovu;     

7. vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy usilující o zákaz používání vlečných sítí pro 

lov při dně v ekologicky či biologicky významných mořských oblastech a na volném moři 

v Severním ledovém oceánu; 

8. vyzývá k tomu, aby základ pro veškerý komerční rybolov v této oblasti představovaly cíle 

pro zachování rybolovných zdrojů v rámci nové společné rybářské politiky a rovněž 

kvantitativní cíl obnovovat a udržovat stav populací ryb nad úrovní, která může být 

zdrojem pro maximální udržitelný výnos; 

9. konstatuje, že arktické mořské ekosystémy mají rozhodující význam pro ochranu 

celosvětové biologické rozmanitosti; konstatuje, že úbytek mořského ledu v arktické 

oblasti a další změny životního prostředí v této oblasti spolu s omezenými vědeckými 

poznatky o zdejších mořských zdrojích vyžadují, aby byl pro účely stanovení vhodných 

mezinárodních opatření, jež by zajistila dlouhodobou ochranu a udržitelné využívání 

zdrojů na volném moři v arktické oblasti, přijat přístup předběžné opatrnosti; 

10. je rozhodným zastáncem toho, aby se další rozvoj komerčního rybolovu v arktické oblasti 

odehrával v souladu s mezinárodními smlouvami vztahujícími se k této oblasti, včetně 

smlouvy o Špicberkách z roku 1920, právy veškerých smluvních stran těchto smluv  

a v souladu s historickými právy na rybolov; 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby se nová úmluva OSN o ochraně 

biologické rozmanitosti v oblastech nacházejících se mimo působnost jurisdikce 

jednotlivých států stala silným a účinným nástrojem a aby byla s to zabezpečit odolnost 

postupů pro identifikaci, vymezení, správu a zabezpečení chráněných mořských oblastí,  
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a to včetně mořských rezervací; 

12. vyzývá EU, aby se stala vedoucí silou v přijímání opatření bránících neregulovanému 

rybolovu v Arktidě;  je toho názoru, že má k tomu Unie plné právo, neboť členské státy 

jsou zapojeny do všech úrovní správy arktické oblasti; 

13. zdůrazňuje, že chráněné mořské oblasti mají zásadní význam pro zachování arktických 

ekosystémů; připomíná, že do vymezování, vytváření a správy těchto oblastí je nezbytné 

plně zapojit místní komunity; 

14. podporuje stanovisko, že veškerý rozvoj komerčního rybolovu musí být prováděn  

v souladu se všemi mezinárodními úmluvami, včetně UNCLOS a Dohody OSN o rybích 

populacích (UNFSA); 

15. vyzývá Komisi, aby pro účely výzkumu Arktidy i nadále pokračovala ve využívání  

a posilování programu Horizont 2020 a dalších programů financování; 

16. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby k podpoře veškerých kroků vedoucích k rozvoji 

komerčního rybolovu v arktické oblasti, nezbytného monitorování a následných opatření 

bylo dostupné dostatečné vědecké poradenství; 

17. vyzdvihuje význam deklarace o rybolovu v Arktidě, která byla pěti pobřežními státy 

Arktidy podepsána v červenci 2015; 

18. vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala veškeré produkty rybolovu, jež budou dostupné na 

vnitřním trhu a budou pocházet z arktické oblasti, a to s cílem zajistit, aby plně odpovídaly 

požadavkům stanoveným stávajícími evropskými právními předpisy, zejména pravidly 

označování produktů; 

19. vyzdvihuje důležitost politiky soudržnosti a nutnost účinněji financovat tyto oblasti ze 

strany EU. 
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