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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Bez společné rybářské politiky (SRP) Evropské unie by nebylo možné dosáhnout 
udržitelného řízení rybářského odvětví ve všech jeho dimenzích, tzn. z hlediska 
environmentálního, hospodářského i sociálního. Společná rybářská politika dosud nepřinesla 
očekávané výsledky a Komise doporučuje reformovanou SRP, která by měla zabránit 
vážnému úbytku rybích populací, nadměrné kapacitě loďstev a nízké ziskovosti 
a nedostatečné ekonomické odolnosti u významného počtu loďstev. Z tohoto důvodu je třeba 
provést reformu některých prvků s cílem dosáhnout celkového cíle, kterým je zajištění 
rybářských činností a činností v oblasti akvakultury, které zaručují dlouhodobě udržitelné 
environmentální podmínky a přispívají k zajištění dodávek potravin. 

Přepracovaná politika by se měla zaměřit na takové využívání živých mořských biologických 
zdrojů, které by obnovilo a zachovalo stavy lovených druhů nad úrovně, které mohou vytvářet 
maximální udržitelný výnos. Takový systém by měl být zaveden co nejdříve, neboť by se tak 
dosáhlo celkového zlepšení populace, což by přineslo značná zlepšení v hospodářské 
a sociální oblasti. Oproti tomu snižování nežádoucích úlovků, skoncování s výměty 
a minimalizace negativního dopadu na eko-systémy, mimo jiné také rozvojem selektivních 
lovných zařízení, přispějí k dobrému stavu životního prostředí. 

Ke klíčovým zásadám SRP musí i nadále patřit rovný přístup do vod a stejně tak i ochrana 
mořských biologických zdrojů, což jsou zásady, které musí i nadále představovat základní 
pilíř pro dosažení cílů SRP. Klíčový význam pro ochranu mají pak zejména víceleté plány 
hospodaření, které jsou určeny k řízení využívání zdrojů na udržitelné úrovni. Mimoto je 
i nadále nezbytná základní politika řízení loďstev s celkovými podrobnými stropy rybolovné 
kapacity stanovenými pro každý členský stát. 

SRP by měla podporovat ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelný rozvoj odvětví 
udržitelné akvakultury. Odvětví udržitelné akvakultury má potenciál k tomu, aby přispívalo 
k zajišťování dodávek potravin a růstu a vytváření pracovních míst v pobřežních 
a venkovských oblastech, a to za podmínky, že bude řádně řízeno, aby se minimalizovalo 
zhoršování stavu životního prostředí. Pokud členské státy vypracují na základě strategických
směrů Unie vnitrostátní strategické plány pro usnadnění udržitelného rozvoje akvakultury 
v souvislosti s bezpečností podnikání, přístupem k vodám a prostoru, lze v této oblasti 
dosáhnout zásadního pokroku. Podpora mořské soustavy chráněných oblastí Natura 2000 je 
v této souvislosti rovněž zásadním vkladem. Rozvoj akvakultury má jasný unijní rozměr: 
strategické volby na vnitrostátní úrovni mohou mít vliv na takovýto rozvoj v sousedních 
členských státech. Má zásadní význam, aby měly členské státy příležitost dozvědět se, co 
ostatní členské státy plánují v oblasti budoucího rozvoje akvakultury.

Celková částka plánovaná pro SRP (financovanou prostřednictvím rybářského fondu) činí 
v příštím finančním období 6,68 mld. EUR. 

Zpravodaj vyjadřuje podporu obecným orientačním směrům navrhované reformy. 
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Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby 
Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení a podpořil tak obecné orientační směry návrhu 
Komise. 

Rozpočtový výbor předloží ve svém stanovisku k návrhu nařízení o Evropském námořním 
a rybářském fondu podrobnou analýzu rozpočtových hledisek. V této analýze by se měla 
rovněž řešit i otázka zvláštního financování pro drobný rybolov. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucna: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu”1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
umožní plnit její stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
______________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na to, že odhadovaný  
finanční dopad tohoto návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze jej přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
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