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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že rybolov, ktorý je v súlade s opatreniami prijatými na medzinárodnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni a je založený na zodpovednom a udržateľnom 
využívaní zdrojov, podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v EÚ, ako 
aj v rozvojových krajinách, zatiaľ čo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov 
(rybolov NNN) má závažné dôsledky na hospodárskej, sociálnej a environmentálnej 
úrovni, ktoré sú ešte negatívnejšie pre rozvojové krajiny, pretože tento rybolov 
poškodzuje plnenie rozvojových cieľov tisícročia, najmä cieľov 1, 7 a 8;

2. zdôrazňuje cezhraničný charakter rybolovných aktivít a v záujme boja proti rybolovu 
NNN i potrebu spolupracovať tak na dvojstrannej, ako aj na viacstrannej úrovni, aby 
všetky strany uplatňovali opatrenia zamerané na boj proti rybolovu NNN transparentným, 
nediskriminačným a spravodlivým spôsobom, pričom sa zohľadnia finančné, technické 
a personálne kapacity v rozvojových krajinách, najmä v malých ostrovných štátoch;

3. v tejto súvislosti víta, že Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala 
v novembri 2009 dohodu o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu, ktorej 
účelom je predchádzanie rybolovu NNN a jeho zamedzenie a odstránenie, a preto vyzýva 
celé medzinárodné spoločenstvo, aby ratifikovalo túto dohodu v čo najkratšom čase;

4. žiada Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť svojich politík, aby rozvojová politika na boj 
proti chudobe bola popri environmentálnych a obchodných záujmoch neoddeliteľnou 
súčasťou politiky EÚ zameranej na boj proti rybolovu NNN;

5. zdôrazňuje priame prepojenie medzi rybolovom NNN a úrovňou správy štátu a žiada, aby 
každé opatrenie v oblasti vonkajšej pomoci vychádzalo z pevnej politickej vôle 
prijímajúceho štátu zakázať rybolov NNN vo svojich vodách a – zo všeobecnejšieho 
hľadiska – zlepšiť správu v odvetví rybolovu;

6. vyzýva Komisiu, aby podľa potreby posilnila finančný balík na podporu odvetvia 
rybolovu v oblasti dohôd, ktoré uzatvára s rozvojovými krajinami, aby tieto krajiny mohli 
konsolidovať svoje inštitucionálne, personálne a technické kapacity na boj proti rybolovu 
NNN, a tým vo väčšej miere dodržiavali opatrenia svetových a regionálnych organizácií 
na riadenie rybolovu a európskych právnych predpisov;

7. zdôrazňuje potrebu zapojiť občiansku spoločnosť a preniesť na podniky z odvetvia 
rybolovu zodpovednosť, aby zabezpečili dodržiavanie právnych postupov v oblasti 
rybolovu a spolupracovali s orgánmi na boj proti rybolovu NNN, a to v rámci sociálnej 
a environmentálnej zodpovednosti podnikov.


