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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá společné sdělení s názvem „Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost 

našich oceánů“ (SWD(2016)0352), v němž se uznává, že stávající rámec pro správu 

oceánů není dostatečně účinný, a žádá, aby byla přijata konkrétnější opatření ke splnění 

cílů udržitelného rozvoje; žádá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely konkrétní 

opatření potřebná ke splnění stanovených cílů na mezinárodní úrovni; 

2. žádá, aby modrá ekonomika směřovala k obnovení odolnosti pobřežních komunit, aby 

bylo možné obnovit produktivní potenciál rybolovu, a přispět tak k zajišťování potravin, 

zmírnění chudoby a udržitelnému řízení živých vodních zdrojů; připomíná, že před 

zahájením jakékoli činnosti v rámci odvětví modré ekonomiky musí být provedeno 

posouzení dopadů a všem zúčastněným stranám musí být zaručena plná informovanost a 

účast; trvá na tom, že modrá ekonomika musí přispívat k dosažení cíle udržitelného 

rozvoje č. 14: zachování a udržitelnému využívání oceánů a mořských zdrojů; 

3. připomíná, že odvětví rybolovu představující jednu z hlavních tradičních činností člověka 

v námořním prostředí je nesmírně důležité, a je tudíž klíčovým prvkem integrované 

námořní politiky; poukazuje na to, že rybolov je jedním z odvětví, která jsou nejvíce 

zasažena různými způsoby využívání moře a činnostmi prováděnými na moři, jako je 

např. námořní doprava a cestovní ruch, městský a pobřežní rozvoj, využívání surovin a 

zdrojů energie a těžbou z mořského dna, stejně jako problémy v oblasti životního 

prostředí, jako je např. znečišťování moří (plastovým odpadem, vyřazenými rybářskými 

sítěmi, úniky ropy, hlukem, vypouštěním balastových vod, nekontrolovanou těžbou a 

průzkumem ložisek ropy a zemního plynu atd.) a změnou klimatu (stoupáním hladiny 

moří, nárůstem teploty hladiny moří, pobřežními záplavami, zvyšováním kyselosti oceánů 

atd.); 

4. zdůrazňuje, že v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 14.5 a s Úmluvou o biologické 

rozmanitosti OSN je důležité zachovat alespoň 10 % pobřežních a mořských oblastí; 

konstatuje, že mořské chráněné oblasti poskytují ekologické a socioekonomické přínosy 

a představují důležitý nástroj pro řízení rybolovných činností; připomíná zejména význam 

ekologicky a biologicky významných oblastí a potřebu tyto oblasti zachovat ve prospěch 

zdravých, fungujících oceánů a mnoha služeb, které poskytují; 

5. vyjadřuje znepokojení nad tím, že podle nedávné studie Parlamentu by mohla mít modrá 

ekonomika pozitivní socioekonomický dopad (z hlediska zaměstnanosti, příjmů a hrubé 

přidané hodnoty), avšak její dopady na životní prostředí jsou obecně negativní, a to 

v podobě změn pobřežní dynamiky, znečištění moří, eutrofizace, morfologie mořského 

dna a změn stanovišť, ekosystémů nebo biologické rozmanitosti; vyjadřuje znepokojení 

nad tím, že kumulativní zátěž environmentálních dopadů by poškodila rybolov; 

6. vyzývá členské státy, aby zlepšily své právní systémy v zájmu ochrany našich oceánů; 

žádá, aby byl na mezinárodní úrovni uznán pojem „škoda na životním prostředí“ v případě 

znečištění moře, aby bylo možné žádat náhradu, pokud prokazatelně došlo 

k protiprávnímu jednání; vyzývá k zavedení zásady řetězce odpovědnosti, aby bylo možné 
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určit subjekty odpovědné za škody na životním prostředí v rámci celého rozhodovacího 

řetězce; 

7. konstatuje, že intenzivnější činnost v pobřežních a mořských vodách stále větší více 

vyžaduje realizaci územního plánování námořních prostor; vyzývá Komisi, aby usilovala 

o zavedení mezinárodních pokynů pro územní plánování námořních prostor a napomohla 

rozšíření chráněných mořských oblastí na celém světě, a to financováním v rámci 

programů Horizont 2020 a LIFE; 

8. zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout meziodvětvový přístup s cílem zajistit udržitelnost 

zdrojů a čistotu moří a oceánů v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 14; upozorňuje 

na to, že odvětví rybolovu není jediným odvětvím, které má dopad na budoucnost oceánů; 

9. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o to, aby ustanovení o rybolovu sehrála důležitou 

úlohu v rámci budoucího právně závazného nástroje Úmluvy Organizace spojených 

národů o mořském právu (UNCLOS), pokud jde o zachování a udržitelné využívání 

mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci; 

10. zdůrazňuje, že je nezbytné pokročit směrem k ekosystémovému přístupu, který bude 

zohledňovat zásadu předběžné opatrnosti a všechny faktory ovlivňující zdravotní stav 

rybích populací; 

11. připomíná, že rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, jejímž cílem je dosažení 

dobrého stavu prostředí, především stanoví, že vlastnosti a množství odpadků v moři 

nesmí poškozovat pobřežní a mořské prostředí (deskriptor 10); připomíná, že plasty 

a mikroplasty, které představují kolem 80 % odpadu v mořích, jsou škodlivé pro rybolov 

a že EU zahájí v roce 2017 strategii týkající se plastů v souladu s agendou 2030 a 

s oběhovým hospodářstvím; vyzývá Komisi, členské státy a třetí země, aby posílily 

mezinárodní rámec, například prováděním akčního plánu skupiny G7 pro boj s odpadem 

v mořích; 

12. zdůrazňuje význam včasné reakce pro boj proti invazním druhům s ohledem na jejich 

narůstající dopad na rybolov, produktivitu oceánů a biologickou rozmanitost a riziko, jež 

v těchto oblastech představují, a úlohu, kterou hrají v narušování přirozených ekosystémů; 

vyzývá členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci a spolupráci se třetími zeměmi, 

a to i prostřednictvím synchronizovaných a společných akcí, a aby zlepšily výměnu 

informací, údajů a osvědčených postupů; 

13. konstatuje, že společná rybářská politika (SRP) by měla v zájmu ochrany mořských zdrojů 

a předcházení nadměrnému využívání zajistit, aby byla úmrtnost v důsledku rybolovu 

stanovena na úrovni, která umožní obnovu populací ryb a jejich zachování nad úrovněmi, 

které jsou schopny poskytnout maximální udržitelné výnosy; 

14. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit a optimalizovat procentní podíl chráněných mořských 

oblastí s ohledem na vědecké poradenství a cíle ochrany s cílem zachovat alespoň 10 % 

pobřežních a mořských oblastí v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 14.5; 

15. konstatuje, že EU je největším světovým dovozcem mořských plodů a že některé úlovky 

jsou dováženy z oblastí, kde je rybolov mnohem méně udržitelný než ve vodách EU; 

vybízí EU, aby v tomto ohledu využila svého postavení a prosadila zvýšení udržitelnosti 
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ve všech mořských oblastech; 

16. žádá EU o podporu a ochranu žen v odvětví rybolovu a odvětvích s ním souvisejících – 

včetně podpory místního zpracovatelského průmyslu stimulací spravedlivých cen za 

zpracované rybí produkty a zajištěním toho, aby ženy působící v odvětví rybolovu měly 

lepší přístup k veřejné podpoře a finančním zdrojům – při jednáních s třetími zeměmi 

ohledně využívání odvětvové podpory v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu (SFPA) při plánování vytváření nástrojů podpory a v rámci různých 

mezinárodních fór; 

17. vyzývá EU, aby v souladu se společnou rybářskou politikou minimalizovala dopady 

akvakultury na životní prostředí, a to zajištěním udržitelných zdrojů krmiv a podporou 

výzkumu zaměřeného na snížení tlaku na volně žijící rybí populace používané k výrobě 

krmiva; 

18. bere na vědomí, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu přineslo určité výsledky, avšak konstatuje, že 

jeho uplatňování ve všech členských státech by se mělo zlepšit a že je zapotřebí větší 

koordinace se třetími zeměmi s cílem zajistit, aby se na evropský trh nedostávaly 

nezákonně ulovené ryby; vyzývá EU, aby pokračovala ve svém mezinárodním úsilí 

s cílem přesvědčit ostatní státy, aby přijaly podobná opatření pro uzavření trhů ryb 

pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; 

19. naléhavě žádá všechny státy, aby se staly stranami příslušných nástrojů v oblasti rybolovu, 

zejména dohody FAO o podpoře dodržování opatření, dohody Organizace spojených 

národů o tažných populacích ryb a vysoce stěhovavých rybích populacích a Dohody 

o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a aby v plné míře prováděly ustanovení těchto 

nástrojů a dalších mezinárodních akčních plánů FAO; 

20. vyzývá k zavedení nové mezinárodní dohody o pracovních podmínkách spojených 

s námořním odvětvím; připomíná, že je třeba skoncovat se všemi formami otrokářství, 

které stále existuje na palubách plavidel, a zdůrazňuje vliv, který mohou mít nevyhovující 

pracovní podmínky na jednotlivce, hospodářské subjekty a mořské prostředí; 

21. připomíná, že má-li se účinně bojovat proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu, je naprosto nutné zajistit, aby se mořské plody ulovené tímto 

způsobem nedostaly na trh; vyzývá EU, aby prostřednictvím všech svých partnerství 

a ve všech mezinárodních fórech prosazovala zákaz mořských plodů pocházejících 

z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu na co největším počtu trhů, 

a snížila tak výnosnost těchto činností; 

22. zdůrazňuje, že má-li být boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 

rybolovu a nadměrnému odlovu populací ryb účinný, je důležité nadále udržovat a 

rozšiřovat dvoustranná partnerství, jinak by mohla mít opatření EU na současnou situaci 

jen omezený účinek; 

23. trvá na tom, že k zajištění dobré správy oceánů je zapotřebí větší koordinace a silnější 

partnerství mezi jednotlivými příslušnými orgány; 
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24. navrhuje, aby byly členské státy a třetí země při kontrolách dokumentace úlovků 

(osvědčení o úlovku) a zásilek důslednější a aby je prováděly efektivněji, aby se zajistilo, 

že jsou ryby loveny legálním způsobem; vybízí státy, aby přijaly opatření pro lepší 

koordinaci mezi bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu 

a obchodní a tržní politikou; zdůrazňuje, že EU by měla na všech mezinárodních fórech 

podporovat, posilovat a provádět opatření nezbytná k vymýcení nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu; 

25. oceňuje skutečnost, že EU stojí v čele mezinárodního úsilí o dosažení konkrétního 

pokroku v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a chválí její 

pevné odhodlání provádět účinná opatření proti tomuto rybolovu; připomíná úsilí EU 

o posílení svých mezinárodních opatření proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu na dvoustranné, regionální a mnohostranné úrovni, a to i 

pokračováním ve dvoustranných dialozích s partnery ze třetích zemí, využitím nástrojů na 

sledování plavidel a zajištěním důležitější role pro klíčové mezinárodní agentury, jako je 

Interpol; vyzývá orgány členských států, aby aktivně podporovaly činnost Komise při 

zavádění elektronického nástroje pro správu osvědčení o úlovku; 

26. vítá pokrok, kterého EU dosáhla, pokud jde o vnější rozměr společné rybářské politiky; 

zdůrazňuje, že tento vnější rozměr zahrnující mezinárodní dohody a dohody o partnerství 

je důležitým nástrojem k prosazování environmentálních a sociálních norem a předpisů 

EU v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu na mezinárodní 

úrovni; 

27. konstatuje, že iniciativa pro transparentnost rybolovu (FITI) nedávno přijala svůj globální 

standard; vybízí státy, aby požádaly o členství v iniciativě FITI; vyzývá EU a její členské 

státy, aby tuto iniciativu podporovaly; 

28. trvá na tom, že mezinárodní správa oceánů by měla uplatňovat mj. následující zásady: 

a) je třeba zaujmout decentralizovaný a regionalizovaný přístup, jak tomu je v případě 

plánů řízení rybolovu; 

b) je třeba zaujmout inkluzivní přístup, kterým by se mělo zajistit dostatečné zapojení 

a podpora zúčastněných stran napříč odvětvími, včetně zástupců tradičního a drobného 

rybolovu a sociálních partnerů, ve všech fázích rybolovu, od prvotního návrhu až po 

provádění opatření, a to prostřednictvím poradních sborů; 

c) je třeba zajistit, aby stanoviska poradních sborů byla začleněna do konečných 

rozhodnutí a opatření; 

d) je třeba provádět environmentální a strategická posouzení dopadu, a to na základě 

údajů, které jsou co nejpřesnější, a na základě nejlepšího vědeckého poradenství, 

přičemž je třeba zajistit socioekonomickou a environmentální udržitelnost i zachování 

a obnovu populací ryb; 

e) je třeba zmapovat mořské dno s cílem zavést systém pro řízení a ochranu ohrožených 

ekosystémů; 

f) je třeba přijmout vedoucí úlohu při posilování regionálních organizací pro řízení 
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rybolovu s cílem zlepšit jejich výkonnost, a to i prostřednictvím nezávislých orgánů, 

aby se zajistilo provádění jejich doporučení v plném rozsahu a zaručila se udržitelnost; 

29. poukazuje na to, že centrální Severní ledový oceán nespadá do působnosti mezinárodních 

systémů pro zachování či řízení; zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropská unie a členské státy 

zaujaly koordinovaný přístup s ohledem na předcházení neregulované rybolovné činnosti 

v Severním ledovém oceánu; 

30. vyzývá k větší spolupráci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu (RFMO) 

a naléhavě vyzývá jejich smluvní strany, aby zajistily dostatečné financování a posílení 

těchto organizací; 

31. Vyzývá regionální organizace pro řízení rybolovu, aby: 

a) nadále prováděly pravidelné nezávislé kontroly plnění a zcela provedly doporučení, 

která z těchto kontrol plnění plynou; 

b) v plné míře provedly doporučení přijatá na druhé hodnotící konferenci k dohodě 

Organizace spojených národů o tažných populacích ryb a vysoce stěhovavých rybích 

populacích; 

c) harmonizovaly opatření, zejména pro sledování, kontrolu a dohled a donucovací 

opatření, a to i uzavřením dohody o ukládání odrazujících pokut a sankcí; 

32. vyzývá EU, aby se řídila zásadou, že přidělení rybolovných zdrojů musí zohledňovat 

environmentální i sociální dopady a potřeby zabezpečení potravin a rozvojových zemích, 

jakož i jejich úsilí o rozvoj vlastního rybolovu, a zároveň zajistit udržitelnou úroveň 

rybolovu, která nepovede k nadměrné rybolovné kapacitě, což je v souladu s cíli 

stanovenými v rámci cíle udržitelného rozvoje č. 14; 

33. konstatuje, že je nanejvýš důležité zajistit přesné údaje v odvětví rybolovu, což je 

nezbytnou podmínkou pro dosažení řádné správy oceánů; zdůrazňuje, že za účelem 

dosažení tohoto cíle je nutné poskytnout přiměřené a realistické množství finančních 

prostředků; domnívá se, že je nezbytné zlepšit spolupráci a koordinaci s mezinárodními 

partnery po vzoru Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet) 

a v souladu komuniké z Cukuby přijatým skupinou G7; 

34. se zájmem očekává návrhy Komise na koordinaci činností EU v oblasti výzkumu a 

pozorování s mezinárodními partnery a rovněž očekává, že Komise bude hledat způsoby, 

jak zlepšit kvalitu výzkumu, mimo jiné rozšířením existujících nástrojů a činností  EU 

v oblasti výzkumu a pozorování, včetně sítě EMODnet za účelem zavedení společné 

databáze a dále včetně Evropského programu monitorování Země (Copernicus), 

evropského systému pro globální pozorování oceánů (EuroGOOS) a iniciativy společného 

plánování s názvem „Zdravá a produktivní moře a oceány“ ((JPI Oceans), všech případech 

s cílem vytvořit mezinárodní síť s údaji z mořské a námořní oblasti; 

35. připomíná, že jedním z cílů strategie „modrého růstu“ je zdokonalit oceánografické 

znalosti; vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly partnerství s mezinárodními aktéry 

v oblasti mořského výzkumu a vědy a aby posílily již existující partnerství, například 

BLUMED; 
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36. žádá zavedení kompletního evropského systému právního povolování a integrace 

inovativních, osvědčených a selektivních rybolovných postupů, který by měl být 

monitorován v úzké spolupráci s vědeckými institucemi a bez vnitrostátního 

protekcionismu; 

37. žádá větší investice do vědeckého výzkumu s cílem získat lepší vědomosti o našich 

oceánech; bere na vědomí, že 95 % této sféry zůstává neprozkoumáno; 

38. žádá, aby nebyly povoleny žádné činnosti v rámci modré ekonomiky, které působí 

hospodářské, sociální nebo environmentální škody tradičnímu a drobnému rybolovu, což 

jsou klíčové sektory jak pro pobřežní komunity, tak i pro zaručení potravinové 

soběstačnosti obyvatel; 

39. podporuje pokračování Galwayského prohlášení z roku 2013 a vybízí k zavedení takové 

spolupráce s dalšími zeměmi; 

40. zdůrazňuje význam sdílení vědeckých závěrů a údajů pocházejících z mořského výzkumu 

a technologií s vědeckými obcemi z jiných zemí; zdůrazňuje, že podpora dalších investic 

do mořského výzkumu v jiných třetích zemích a vytvoření mezinárodních sítí, v jejichž 

rámci bude možné sdílet výsledky a informace, je velmi důležité pro rozvoj 

udržitelnějšího rybolovu, lepší správu moří a oceánů a řešení společných problémů; 

41. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly řádný víceletý finanční rámec pro 

období po roce 2020, a to v souladu s cíli, jež mají být přijaty; 

42. zastává názor, že je mimořádně důležité zajistit rovné podmínky pro rybářské loďstvo EU, 

zejména s ohledem na přísné environmentální normy EU a předpisy o udržitelnosti, které 

tato plavidla musí uplatňovat; 

43. trvá na tom, že EU musí propagovat stejné environmentální normy v oblasti rybolovu, jež 

musí dodržovat plavidla EU, v mezinárodních fórech a v rámci veškeré dvoustranné 

spolupráce, tak aby hospodářsky neznevýhodňovala vlastní flotilu; 

44. bere na vědomí význam biologické rozmanitosti jakožto klíčového rysu našich oceánů, 

který hraje zásadní úlohu pro zachování produktivity a funkčnosti mořských ekosystémů. 
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