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NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta spoločné oznámenie s názvom Medzinárodná správa oceánov: program pre 

budúcnosť našich oceánov (SWD(2016)0352), v ktorom sa uznáva, že súčasný rámec 

správy oceánov nie je dostatočne účinný, a žiada konkrétnejšie opatrenia, ktoré sa majú 

prijať v záujme splnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby ďalej rozvíjali konkrétne opatrenia potrebné na splnenie stanovených cieľov na 

medzinárodnej úrovni; 

2. požaduje, aby sa modrá ekonomika orientovala na obnovu odolnosti pobrežných komunít 

s cieľom obnoviť výrobný potenciál rybárstva, čím sa podporí potravinová bezpečnosť, 

zmierňovanie chudoby a udržateľné riadenie živých vodných zdrojov; pripomína, že pred 

vykonaním nejakej činnosti v sektoroch modrej ekonomiky treba zaručiť vykonanie 

posúdenia vplyvu a úplného informačného procesu a procesu zapojenia všetkých 

zainteresovaných strán; zdôrazňuje, že modré hospodárstvo musí prispievať k 

dosahovaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14: ochrana a udržateľné využívanie 

oceánov a morských zdrojov. 

3. pripomína, že odvetvie rybolovu má ako jedna z hlavných tradičných ľudských činností 

na mori obrovský význam, pretože predstavuje základný prvok rámca integrovanej 

námornej politiky; poukazuje na to, že sektor rybárstva je najviac postihnutý 

mnohorakými inými spôsobmi využívania a činnosťami vykonávanými na mori, napr. 

námornou dopravou a cestovným ruchom, mestským a pobrežným rozvojom, ťažbou 

surovín a zdrojov energie, ťažbou z morského dna, ako aj environmentálnymi 

problémami, ako je znečistenie morí (plastový odpad, vyradené rybárske siete, úniky ropy, 

emisie hluku, vypúšťania záťažovej vody, nekontrolovaná ťažba a prieskum ložísk ropy a 

plynu atď.) a zmenami klímy (zvyšovanie hladiny morí, zvýšenie teploty hladiny morí, 

záplavy v pobrežných oblastiach, zvyšovanie kyslosti oceánov atď.); 

4. zdôrazňuje, že je dôležité ochrániť aspoň 10 % pobrežných a morských oblastí v súlade 

s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 14.5 a Dohovorom OSN o biologickej diverzite; 

konštatuje, že morské chránené oblasti majú ekologické a socio-ekonomické prínosy a 

predstavujú dôležitý nástroj na riadenie rybolovných činností; pripomína najmä význam 

ekologicky a biologicky významných oblastiach a potrebu zachovať ich pre podporu 

zdravého fungovania oceánov a mnohých služieb, ktoré poskytujú; 

5. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že podľa nedávneho prieskumu Európskeho 

parlamentu, by síce modrá ekonomika mohla mať pozitívny sociálno-ekonomický vplyv 

(z hľadiska zamestnanosti, príjmov a hrubej pridanej hodnoty), jej vplyv na životné 

prostredie je však vo všeobecnosti negatívny, pokiaľ ide o zmeny dynamiky pobreží, 

znečisťovanie, eutrofizáciu, morfológiu morského dna a zmeny v oblastiach 

biotopu/ekosystému/biodiverzity; vyjadruje znepokojenie nad tým, že kumulatívna záťaž 

pre životné prostredie by negatívne vplývala na rybárstvo; 

6. vyzýva štáty, aby zlepšili svoje právne systémy v záujme ochrany našich morí a oceánov; 

požaduje medzinárodné uznanie koncepcie ekologických škôd v prípade znečistenia mora, 

by bolo možné žiadať náhradu v prípade preukázania jeho porušenia; vyzýva na zavedenie 
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zásady hierarchie zodpovednosti, pomocou ktorej sa majú určiť osoby, ktoré sú 

zodpovední za škody na životnom prostredí spôsobené v rámci celej hierarchie riadenia; 

7. poukazuje na to, že zintenzívnenie aktivít v pobrežných a morských vodách si v čoraz 

väčšej miere vyžaduje vykonávanie námorného priestorového plánovania; vyzýva 

Komisiu, aby pracovala na vytvorení medzinárodných usmernení týkajúcich sa 

námorného priestorového plánovania a prostredníctvom financovania v rámci programu 

Horizont 2020 a programu LIFE pomohla rozšíriť chránené morské oblasti v celom svete; 

8. zdôrazňuje potrebu prijať medzisektorový prístup, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť 

zdrojov a čistota morí a oceánov v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 14; 

poukazuje na to, že odvetvie rybolovu nie je jediné odvetvie, ktoré má vplyv 

na budúcnosť oceánov; 

9. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala usilovať zabezpečiť, aby ustanovenia o rybolove zohrávali 

dôležitú úlohu ako súčasť budúceho právne záväzného nástroja v rámci Dohovoru 

Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), pokiaľ ide o ochranu a 

udržateľné využívanie morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie; 

10. zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť pokrok na ceste k prístupu založenému 

na ekosystéme, v ktorom sa zohľadňuje zásada predbežnej opatrnosti, ako aj všetky 

faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav populácií rýb; 

11. pripomína, že v rámcovej smernici o morskej stratégii, ktorej cieľom je dosiahnuť dobrý 

stav životného prostredia, sa predovšetkým konštatuje, že vlastnosti a množstvá odpadu 

mori nesmú spôsobovať škody na pobrežnom a morskom prostredí (deskriptor 10); 

pripomína, že plasty a mikroplasty, ktoré tvoria asi 80 % morského odpadu, sú škodlivé 

pre rybárstvo, a že EÚ v roku 2017 spustí stratégiu týkajúcu sa plastov, ktorá bude v 

súlade s Agendou 2030 a s obehovým hospodárstvom; vyzýva Komisiu, členské štáty a 

tretie krajiny na posilnenie medzinárodného rámca, napríklad prostredníctvom 

vykonávania akčného plánu skupiny G7 na boj proti morskému odpadu; 

12. vzhľadom na narastajúci vplyv inváznych druhov a na riziko, ktoré predstavujú pre 

rybárstvo, produktivitu a biodiverzitu oceánov, ako aj na úlohu, ktorú zohrávajú pri 

narúšaní prírodných ekosystémov, zdôrazňuje význam včasnej reakcie pre boj proti nim; 

vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi sebou a s tretími krajinami, okrem 

iného prostredníctvom synchronizovaných opatrení a spolupráce, a tiež výmeny 

informácií, údajov a osvedčených postupov; 

13. konštatuje, že v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) by sa v záujme ochrany 

morských zdrojov a zabraňovania ich nadmernému využívaniu malo zabezpečiť, aby sa 

rybolovné stupne úmrtnosti dostali na úrovne, ktoré umožnia obnovu populácií rýb a ich 

udržanie nad úrovňami, nad ktorými budú môcť poskytovať maximálne udržateľné 

výnosy (MSY); 

14. zdôrazňuje, že so zreteľom na vedecké odporúčania a ciele ochrany v záujme toho, aby sa 

v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 14.5 zachovalo aspoň 10 % pobrežných a 

morských oblastí, je dôležité zvýšiť a optimalizovať percentuálny podiel chránených 

morských oblastí; 
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15. konštatuje, že EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybárstva a že niektoré 

úlovky sú dovezené z oblastí, kde je rybárstvo udržateľné oveľa menej ako vo vodách EÚ; 

vyzýva EÚ, aby využila svoje postavenie a v tejto súvislosti podporovala zvýšenie 

udržateľnosti vo všetkých morských oblastiach; 

16. vyzýva EÚ na podporu a ochranu žien v sektore rybárstva a v sektoroch spojených 

s rybárstvom – vrátane podpory miestneho spracovateľského priemyslu prostredníctvom 

stimulácie spravodlivých cien za spracované výrobky z rýb a zaručenia toho, aby ženy 

pôsobiace v odvetví rybárstva mali lepší prístup k verejnej podpore a finančným zdrojom 

– v rokovaniach s tretími krajinami týkajúcich sa využívania sektorovej podpory v rámci 

dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (SFPA), v rámci svojho plánovania 

nástrojov rozvojovej pomoci, ako aj na rôznych medzinárodných fórach; 

17. vyzýva EÚ, aby v súlade so SRP minimalizovala vplyv akvakultúry na životné prostredie 

tým, že zabezpečí udržateľné obstarávanie krmív a podporí výskum zameraný na zníženie 

tlaku na voľne žijúce populácie rýb využívané na produkciu krmív; 

18. poznamenáva, že nariadenie EÚ o zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a 

neregulovanému (NNN) rybolovu, odrádzaní od neho a jeho odstránení síce zaznamenalo 

pokrok, no malo by sa zlepšiť jeho vykonávanie vo všetkých členských štátoch a v záujme 

zabezpečenia toho, aby na trh EÚ neboli umiestňované žiadne nezákonne ulovené ryby, je 

potrebná rozsiahlejšia koordinácia s tretími krajinami; vyzýva Európsku úniu, aby 

pokračovala vo svojich medzinárodných snahách presvedčiť ostatné štáty na trhu, aby 

prijali podobné opatrenia na uzavretie trhov pred rybami pochádzajúcimi z NNN 

rybolovu; 

19. naliehavo žiada všetky štáty, aby sa stali zmluvnými stranami príslušných nástrojov 

v oblasti rybárstva, najmä Dohody o podporovaní dodržiavania medzinárodných 

ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori, Dohody OSN o 

ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké 

vzdialenosti a Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a 

odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho 

odstránenie (PSMA), a tiež aby plne implementovali ustanovenia týchto nástrojov a iné 

medzinárodné akčné plány Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo; 

20. vyzýva na zavedenie novej medzinárodnej dohody o pracovných podmienkach týkajúcej 

sa námorného sektora; pripomína, že je potrebné skoncovať so všetkými formami 

otroctva, ktoré stále existujú na palubách plavidiel a poukazuje na vplyv, ktorý môžu mať 

nevyhovujúce pracovné podmienky na osoby, hospodárske subjekty a na morské 

prostredie; 

21. pripomína, že na účinný boj proti NNN rybolovu je dôležité zabezpečiť, aby sa žiadny 

produkt takéhoto rybolovu nedostal na trh; nabáda EÚ, aby prostredníctvom všetkých 

svojich partnerstiev a na všetkých medzinárodných fórach podporovala zákaz produktov 

pochádzajúcich z NNN rybolovu na čo najväčšom počte trhov, čím zníži ziskovosť týchto 

činností; 

22. zdôrazňuje význam pokračovania a rozširovania dvojstranných partnerstiev, aby bol boj 

proti NNN rybolovu a nadmernému využívaniu populácií rýb účinný, v opačnom prípade 

by opatrenia EÚ mohli mať len obmedzený vplyv na súčasnú situáciu; 
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23. trvá na lepšej koordinácii a silnejšom partnerstve medzi rôznymi príslušnými orgánmi s 

cieľom zabezpečiť dobrú správu oceánov; 

24. navrhuje, aby členské štáty a tretie krajiny dôslednejšie a účinnejšie kontrolovali 

dokumentáciu o úlovkoch (osvedčenia o úlovkoch) a zásielky s cieľom zabezpečiť, aby sa 

ryby lovili legálne; nabáda štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie lepšej koordinácie 

boja proti NNN rybolovu a obchodnej a trhovej politiky; zdôrazňuje, že EÚ by mala na 

všetkých medzinárodných fórach presadzovať, podporovať a vykonávať nevyhnutné 

opatrenia na odstránenie NNN rybolovu; 

25. chváli vedúceho postavenia EÚ na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o dosahovanie 

konkrétneho pokroku v boji proti NNN rybolovu, ako aj jej pevné odhodlanie vykonávať 

účinné opatrenia proti NNN rybolovu; pripomína úsilie EÚ o posilnenie jej 

medzinárodných opatrení proti NNN rybolovu na bilaterálnej, regionálnej 

a multilaterálnej úrovni vrátane pokračujúcich dvojstranných dialógov s tretími partnermi, 

používania nástrojov na sledovanie plavidiel a zabezpečenia významnejšej úlohy pre 

kľúčové medzinárodné agentúry, ako je napríklad Interpol; vyzýva orgány členských 

štátov, aby aktívne podporovali prácu Komisie pri vytváraní elektronického nástroja 

na spravovanie osvedčení o úlovkoch; 

26. víta pokrok, ktorý dosiahla EÚ, pokiaľ ide o vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky; 

zdôrazňuje, že tento rozmer, ktorého súčasťou sú medzinárodné dohody a dohody o 

partnerstve, je dôležitým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné propagovať 

environmentálne a sociálne normy EÚ a jej ustanovenia na boj proti NNN rybolovu na 

medzinárodnej úrovni; 

27. konštatuje, že iniciatíva za transparentnosť rybárstva (FiTI) nedávno prijala svoj 

celosvetový štandard; nabáda štáty, aby sa hlásili ako kandidáti na FiTI; vyzýva EÚ a jej 

členské štáty, aby podporovali túto iniciatívu; 

28. trvá na tom, že pri medzinárodnej správe oceánov by sa okrem iného mali uplatňovať tieto 

zásady: 

a) potreba decentralizovaného a regionalizovaného prístupu, podobne ako v prípade 

plánov riadenia rybárstva; 

b) potreba inkluzívneho prístupu navrhnutého tak, aby sa zabezpečilo primerané 

zapojenie a podpora zo strany viacerých zainteresovaných strán v rôznych sektoroch 

vrátane zástupcov sektora tradičného a drobného rybolovu a sociálnych partnerov na 

všetkých úrovniach v oblasti rybárstva, a to od návrhu až po vykonávanie opatrení, 

prostredníctvom poradných rád; 

c) potreba zabezpečiť, aby sa stanoviská poradných rád zahrnuli do konečných 

rozhodnutí a opatrení; 

d) potreba vykonávať hodnotenia vplyvu na životné prostredie a strategické hodnotenia 

vplyvu na základe údajov, ktoré sú čo najpresnejšie a založené na najlepších 

vedeckých poznatkoch, a zároveň zabezpečiť sociálno-ekonomickú a environmentálnu 

udržateľnosť, ako aj ochranu a obnovu populácií rýb; 
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e) potreba mapovať morské dno s cieľom zaviesť systém riadenia a ochrany zraniteľných 

ekosystémov; 

f) potreba zaujať vedúce postavenie pri posilňovaní regionálnych organizácií pre riadenie 

rybárstva s cieľom zlepšiť ich výkonnosť, a to aj prostredníctvom nezávislých 

orgánov, aby sa tak zabezpečilo, že ich odporúčania budú vykonané v plnej miere 

a aby sa zabezpečila udržateľnosť; 

29. poukazuje na to, že na centrálnu časť Severného ľadového oceánu sa nevzťahujú 

medzinárodné ochranné ani riadiace systémy; zdôrazňuje potrebu koordinovaného 

prístupu Európskej únie a členských štátov v súvislosti s prevenciou neregulovaného 

rybolovu v Severnom ľadovom oceáne; 

30. vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva 

(RFMO) a naliehavo vyzýva ich zmluvné strany, aby zabezpečili, aby mali dostatočné 

zdroje a posilnenú pozíciu; 

31. vyzýva RFMO, aby: 

a) aj naďalej pravidelne vykonávali nezávislé preskúmania výkonnosti, a tiež aby v plnej 

miere vykonávali odporúčania vyplývajúcich z týchto preskúmaní výkonnosti; 

b) v plnej miere vykonávali odporúčania z 2. pokračujúcej konferencie o preskúmaní 

Dohody Organizácie spojených národov o zásobách druhov rýb, ktoré sa vyskytujú na 

viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb; 

c) harmonizovali opatrenia, najmä opatrenia na monitorovanie, kontrolu, dozor a 

presadzovanie, a to aj prostredníctvom dosiahnutia dohody o odstrašujúcich pokutách 

a sankciách; 

32. vyzýva EÚ, aby sa držala zásady, že pri prideľovaní zdrojov rybárstva treba zohľadňovať 

environmentálny a sociálny dosah a potreby rozvojových krajín v oblasti potravinovej 

bezpečnosti, ako aj ich vôľu rozvíjať ich vlastné rybárstvo, a zároveň zabezpečila 

udržateľnú úroveň rybolovu, ktorá nevedie k prekročeniu rybolovnej kapacity, a to v 

súlade s ambíciami stanovenými v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14; 

33. poznamenáva, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť v odvetví rybolovu presnosť údajov, 

čo je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia dobrej správy oceánov; zdôrazňuje, že na 

zabezpečenie tohto cieľa musia byť poskytnuté primerané a realistické finančné 

prostriedky; domnieva sa, že je potrebné zlepšiť spoluprácu a koordináciu s 

medzinárodnými partnermi na základe príkladu európskej námornej monitorovacej a 

dátovej siete (EMODnet) a v súlade s komuniké skupiny G7 z Cukuby; 

34. so záujmom očakáva návrhy Komisie na koordináciu výskumných a pozorovateľských 

činností EÚ s medzinárodnými partnermi a preskúmanie možností zlepšenia kvality 

výskumu, okrem iného prostredníctvom predĺženia fungovania existujúcich výskumných a 

pozorovateľských nástrojov a činností vrátane siete EMODnet s cieľom zaviesť spoločnú 

databázu, európskeho programu pozorovania Zeme (Copernicus), Globálneho systému pre 

pozorovanie oceánov (EuroGOOS) a iniciatívy spoločnej tvorby programov s názvom 

Zdravé a produktívne moria a oceány (JPI Oceans), to všetko s cieľom vytvoriť 
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medzinárodnú sieť pre morské a námorné údaje; 

35. pripomína, že jedným z cieľov stratégie modrého rastu je zlepšiť oceánografické znalosti; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli nové partnerstvá v oblasti morského 

výskumu a vedy s medzinárodnými aktérmi a posilnili tie partnerstvá, ktoré už existujú, 

ako napr. BLUMED; 

36. požaduje úplné európske povolenie a integráciu inovačných overených a selektívnych 

techník rybolovu, ktoré by sa monitorovali v úzkej spolupráci s vedeckými zariadeniami a 

bez národného protekcionizmu; 

37. požaduje vyššie investície do vedeckého výskumu, aby sa dosiahlo lepšie pochopenie 

našich oceánov; konštatuje, že 95 % tejto ríše ešte stále zostáva nepreskúmaných; 

38. žiada, aby v rámci modrej ekonomiky neboli povolené žiadne činnosti, ktoré prinášajú 

hospodárske, sociálne alebo environmentálne škody drobnému a maloobjemovému 

rybolovu, ktoré predstavujú kľúčové sektory pre pobrežné komunity a ľuďom zaručujú 

potravinovú sebestačnosť; 

39. podporuje pokračovanie Galwayského vyhlásenia z roku 2013 a nabáda na vytvorenie 

takejto spolupráce s inými krajinami; 

40. poukazuje na význam výmeny výskumných poznatkov a údajov, ktoré vyplývajú z 

morského výskumu, a technológií s vedeckými obcami z iných krajín; zdôrazňuje, že 

presadzovanie ďalších investícií v oblasti morskej vedy v iných tretích krajinách a 

vytvorenie medzinárodných sietí, v ktorej by bola možná výmena výsledkov a informácií, 

je veľmi dôležité pre rozvoj trvalo udržateľného rybolovu, na lepšiu správu morí a 

oceánov a pre riešenie spoločných problémov v oceánoch; 

41. nalieha na Radu a Komisiu, aby pripravili riadny viacročný finančný rámec na obdobie po 

roku 2020 v súlade s cieľmi, ktoré sa majú prijať; 

42. domnieva sa, že zabezpečenie rovnakých podmienok pre rybársku flotilu EÚ má zásadný 

význam, a to najmä vzhľadom na to, že tieto pravidlá musia spĺňať prísne 

environmentálne normy EÚ a predpisy týkajúce sa udržateľnosti; 

43. trvá na tom, aby EÚ aj na medzinárodných fórach a v každej forme bilaterálnej spolupráce 

presadzovala rovnaké environmentálne normy v oblasti rybolovu, ktoré musia spĺňať 

plavidlá EÚ, aby sa jej vlastná flotila nedostala do nevýhodného postavenia, pokiaľ ide 

o hospodársku udržateľnosť; 

44. konštatuje význam biodiverzity ako základu našich oceánov, v ktorých zohráva dôležitú 

úlohu pri zachovávaní produktivity a funkčnosti morských ekosystémov; 
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