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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že rybolov, při němž jsou dodržována opatření přijatá na mezinárodní, 
regionální a vnitrostátní úrovni a který je založen na odpovědném a udržitelném 
využívání zdrojů, podporuje hospodářský růst a tvorbu pracovních míst jak v samotné 
EU, tak v rozvojových zemích, zatímco nedovolený, neřízený a nehlášený rybolov 
(NNN) má dramatický vliv na hospodářskou a sociální úroveň i na úroveň životního 
prostředí a jeho důsledky jsou ještě horší pro rozvojové země, neboť poškozuje 
uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí, zejména cílů 1, 7 a 8;

2. zdůrazňuje přeshraniční povahu rybolovných činností a nezbytnost spolupracovat při 
potírání NNN na dvoustranné i mnohostranné úrovni, aby opatření pro boj proti rybolovu 
NNN uplatňovaly všechny subjekty transparentním, nediskriminačním a spravedlivým 
způsobem a aby zároveň braly v úvahu finanční, technické a lidské kapacity rozvojových 
zemí, zejména u malých ostrovních států;

3. vítá v této souvislosti dohodu o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání 
a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, již přijala FAO 
v listopadu 2009, a vyzývá proto veškeré mezinárodní společenství, aby tuto dohodu co 
nejdříve ratifikovalo;

4. žádá Komisi, aby zajistila konzistentnost svých politik tak, aby vedle problematiky 
ochrany životního prostředí a obchodní problematiky nedílnou součástí politiky EU, 
jejímž cílem je bojovat proti rybolovu NNN, byla rozvojová politika, která bojuje proti 
chudobě;

5. zdůrazňuje přímou souvislost mezi rybolovem NNN a úrovní veřejné správy v daném 
státě a žádá, aby jakákoli opatření vnější pomoci provázela pevná politická vůle 
přijímajícího státu zakázat rybolov NNN ve svých vodách a z obecnějšího hlediska 
zlepšit řízení v odvětví rybolovu;

6. žádá Komisi, aby v nezbytné míře zvýšila finanční prostředky ve prospěch odvětví 
rybolovu v dohodách, které uzavírá s rozvojovými zeměmi, aby tyto země mohly upevnit
své institucionální, lidské a technické kapacity s cílem bojovat proti rybolovu NNN, a tak 
lépe dodržovaly opatření světových a regionálních organizací pro řízení rybolovu 
a evropské právní předpisy;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zapojit občanskou společnost a učinit odpovědnými podniky 
v odvětví rybolovu, aby dbaly na dodržování legálních metod rybolovu a aby 
spolupracovaly s příslušnými orgány při boji proti rybolovu NNN v rámci sociální 
odpovědnosti podniků a jejich odpovědnosti za životní prostředí.
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