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NÁVRHY 

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

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. s ohledem na články 3, 38, 43 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

2. vzhledem k tomu, že navzdory omezením, která jsou specifická pro nejvzdálenější 

regiony, jak je uvedeno v článku 349 SFEU, nabízí odvětví rybolovu výhody 

a významný potenciál rozvoje; 

3. vzhledem k tomu, že pro nejvzdálenější regiony je charakteristické zejména 

nedostatečné využívání rybolovných zdrojů a loďstva se zde skládají převážně ze 

starých a malých plavidel; 

4. připomíná, že výlučné ekonomické zóny nejvzdálenějších regionů zabírají plochu 2 507 

537 km2, což odpovídá celkové ploše pevninských výlučných ekonomických zón 

v Evropské unii; 

5. připomíná, že odlehlost nejvzdálenějších regionů byla uznána a vzata v úvahu jako 

obecná zásada v rámci právních předpisů EU, čímž bylo odůvodněno a umožněno 

zavedení režimu vyrovnání zvýšených nákladů na rybolov a akvakulturu v těchto 

regionech; 

6. zdůrazňuje, že podpora udržitelné rybolovné činnosti v nejvzdálenějších regionech je 

zásadní pro zajištění hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje těchto regionů 

a pro optimální rozvoj jejich potenciálu; zdůrazňuje také, že rybolov v nejvzdálenějších 

regionech představuje odvětví, které vytváří mnoho pracovních míst a přispívá 

k udržení místního obyvatelstva, a že díky němu obyvatelé více prosperují a mají lepší 

postavení; vyzývá, aby bylo vyvinuto co největší úsilí k dalšímu posílení úlohy 

rybolovu coby pilíře místního rozvoje těchto regionů, zejména podporou vytváření 

a upevňování podniků rybářského sektoru v těchto regionech a rozvojem místních trhů, 

obzvláště pokud jde o dodavatelský řetězec produktů rybolovu; 

7. zdůrazňuje souvislost mezi zajištěním dodávek potravin a dosažením udržitelného 

rybolovu v nejvzdálenějších regionech; v této souvislosti zdůrazňuje, že k dosažení cíle 

zajištění potravin pro místní obyvatele je třeba zapojit místní rybolov, protože 

zajišťování potravin v nejvzdálenějších regionech je nyní příliš závislé na dovozu; 

8. uznává, že složité evropské právní předpisy a omezení z nich vyplývající, zejména co se 

týče pravidel hospodářské soutěže, mohou vytváření a rozvoj podniků v rybářském 

sektoru v nejvzdálenějších regionech brzdit; vyzývá ke zjednodušení a přepracování 

pravidel v rámci budoucích revizí, aby bylo organizování rybářů do sektorů 

v nejvzdálenějších regionech snazší, aby se co nejlépe využily finanční prostředky 

poskytnuté Evropskou unií a výhody rybolovu v těchto oblastech, optimalizovalo se 

vytváření doplňkových ekonomických činností k práci v tomto odvětví a aby 

pokračoval boj proti podvodům a zajistilo se v těchto oblastech udržitelné využívání 

výhod rybolovu; 
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9. připomíná, že společná rybářská politika a Evropský námořní a rybářský fond, které 

byly koncipovány k řešení problémů a výzev kontinentální Evropy, odpovídají 

specifikům rybolovu v nejvzdálenějších regionech jen omezeně, že je nelze jednotně 

uplatňovat při řešení problémů ani na specifika rybolovu v nejvzdálenějších regionech, 

a že tedy nutné, aby byly pružnější a pragmatičtější nebo se v jejich rámci uplatňovaly 

výjimky; vyzývá rovněž k zavedení strategie v každém mořském regionu, která bude 

přizpůsobena konkrétní situaci každého z nejvzdálenějších regionů; 

10. vyzývá EU, aby zúročila výjimečný potenciál rybolovu v nejvzdálenějších regionech 

a současně důsledně uplatňovala principy udržitelnosti a udržitelného rozvoje 

stanovených v rámci společné rybářské politiky; 

11. vyzývá k úplnému, důslednému a jednotnému uplatňování článku 349 SFEU 

v politikách, nařízeních, fondech a programech EU souvisejících s unijní rybářskou 

politikou, a především v rámci Evropského námořního a rybářského fondu; 

12. domnívá se, že je nezbytné zavést zvláštní pravidla pro loďstva nejvzdálenějších 

regionů; 

13. připomíná, že vzhledem ke specifickému charakteru nejvzdálenějších regionů, zejména 

pokud jde o problémy související se změnou klimatu, rybáři v těchto regionech čelí 

předčasnému stárnutí plavidel, což vede k problémům odrážejícím se na jejich 

bezpečnosti a efektivnosti a k menší atraktivitě pracovních podmínek ve srovnání 

s moderními plavidly; domnívá se, že aby bylo možné lépe reagovat na specifika 

nejvzdálenějších regionů je třeba odstranit současné překážky, a to obnovou 

a modernizací tradičního loďstva či loďstva pro drobný rybolov – včetně plavidel pro 

lov krevet –, která vykládají všechen svůj úlovek v přístavech nejvzdálenějších regionů 

a přispívají k místnímu a udržitelnému rozvoji rybářského sektoru v těchto regionech, 

přičemž podporují navazující trh práce při zohlednění mezinárodních závazků EU, 

a zejména požadavku na neposkytování státní podpory, která by mohla vést 

k nadměrnému rybolovu; zdůrazňuje význam drobného rybolovu pro místní trhy práce 

a potenciál Evropského námořního a rybářského fondu v přístupech zdola nahoru, 

zejména v pobřežních oblastech; 

14. žádá Komisi, aby podobně jako u programu POSEI pro zemědělství v nejvzdálenějších 

regionech přezkoumala možnost vytvořit v příštím víceletém finančním rámci nástroj, 

který by byl speciálně věnován podpoře rybolovu v nejvzdálenějších regionech a který 

by umožnil skutečně zvýšit výjimečný potenciál rybolovu v těchto regionech; 

15. se znepokojením konstatuje, že sociálně-ekonomické důsledky této situace jsou zvlášť 

závažné v nejvzdálenějších regionech, které již trpí vysokou mírou nezaměstnanosti 

(24,6 % na Réunionu, přičemž míra nezaměstnanosti mladých lidí zde dosahuje 

52,4 %), a že nízká úroveň investic do rybářského loďstva neumožňuje přijmout 

opatření ke zvýšení úrovně zaměstnanosti, atraktivity, kvalifikace a odborné přípravy 

(potenciálních) rybářů; 

16. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby definovaly a podporovaly využívání 

evropských fondů soudržnosti, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního 

a rybářského fondu nebo Evropského sociálního fondu, aby se podnítily investice do 
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infrastruktur potřebných pro rozvoj místních rybářských odvětví v nejvzdálenějších 

regionech; vybízí zejména k investicím do projektů revalorizace rybářských povolání, 

odborné přípravy a projektů, jejichž cílem je zvýšit atraktivitu těchto povolání pro 

mladé lidi a podpořit zahájení jejich činnosti, a dále do inovativních projektů 

zaměřených na udržitelnost rybolovu, zavedení technik selektivního rybolovu a rozvoj 

spoluzodpovědných sektorů vytvářením součinnosti mezi strukturálními fondy a dalšími 

programy Unie; 

17. žádá Komisi, aby usnadnila přístup zainteresovaných subjektů a rybářských sektorů 

v nejvzdálenějších regionech ke všem dostupným evropským finančním nástrojům; 

vyzývá Komisi, aby více zohlednila strategickou polohu nejvzdálenějších regionů 

a úlohu, kterou mohou hrát při zajišťování využívání moří, oceánů a pobřežních oblastí 

udržitelným způsobem, stejně jako v globální námořní správě a při rozvoji znalostní 

ekonomiky založené na moři; 

18. lituje skutečnosti, že nejvzdálenější regiony dostávají podporu pro modernizaci svého 

loďstva a pro zvýšení své rybolovné kapacity až od 90. let a že nedostatečná 

provázanost evropských vnitřních a vnějších politik v oblasti rybolovu může rozvoji 

tohoto odvětví v nejvzdálenějších regionech výrazně bránit, což omezuje možnost 

zmírnit takzvaný „dvojitý postih“; Zdůrazňuje, že je zejména třeba provádět posouzení 

dopadů na nejvzdálenější regiony a zámořské země a území vždy, když se na ně 

vztahují dohody o rybolovu a obchodní dohody; vyzývá Komisi, aby lépe propojila 

svou obchodní politiku s ostatními odvětvovými politikami EU, zejména se společnou 

rybářskou politikou; vyzývá ke skutečnému zohlednění zájmů nejvzdálenějších regionů 

při uzavírání dohod, zejména zavedením povinnosti vykládky v nejvzdálenějších 

regionech nebo zaměstnáváním pracovníků z nejvzdálenějších regionů na lodích; 

vyzývá Komisi k zajištění toho, aby zúčastněné strany na místní úrovni hrály ústřední 

úlohu v rozhodovacím procesu, pokud jde o rybářská loďstva v nejvzdálenějších 

regionech; je přesvědčen, že je důležité zajistit, aby rybáři v nejvzdálenějších regionech 

měli přístup k informacím o tom, jak mohou využít stávající podporu, kterou Unie 

poskytuje; 

19. vyzývá EU, aby boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, 

který narušuje zdravý a udržitelný rozvoj tohoto odvětví, učinila jednou ze svých priorit 

na mezinárodní úrovni, mimo jiné v rámci jednání o hospodářských a obchodních 

dohodách a dohodách o rybolovu, a přijala zvláštní opatření pro tento boj ve výlučných 

ekonomických zónách nejvzdálenějších regionů; 

20. doporučuje zohlednit dopad finanční krize a jejích vážných ekonomických důsledků, 

které brání tomu, aby se zvláštní režim k modernizaci loďstva v nejvzdálenějších 

regionech (nařízení (ES) č. 639/2004) využíval v plné míře; 

21. připomíná, že nejvzdálenější regiony jsou závislé na rybolovných zdrojích svých 

výlučných ekonomických zón, které jsou z biologického hlediska velmi zranitelné, a že 

je tudíž vhodné chránit jejich citlivé oblasti přiměřeným a účinným způsobem, zejména 

prostřednictvím výlučného přístupu místních loďstev, jež provozují udržitelná rybářská 

plavidla šetrná k životnímu prostředí, čímž se sníží také negativní dopady nezákonného 

rybolovu v této oblasti; domnívá se v této souvislosti, že je důležité, aby byly dostupné 
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a přístupné spolehlivé údaje o stavu zdrojů a postupech v těchto zámořských výlučných 

ekonomických zónách; 

22. lituje, že se Komisi nepodařilo do stanovené lhůty 30. června 2012 zveřejnit zprávu 

o provádění nařízení (ES) č. 639/2004; je přesvědčen, že tak promarnila důležitou 

příležitost, neboť tato zpráva by byla neocenitelným zdrojem informací pro případné 

budoucí výjimky z režimu řízení vstupů a výstupů společné rybářské politiky, které by 

mohly napomoci rozvoji rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech; vyzývá 

Komisi, aby poskytla více informací o důvodech, které ji vedly k rozhodnutí zprávu 

nezveřejnit. 
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