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NÁVRHY

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

1. připomíná, že je nyní naléhavě zapotřebí provést celkovou reformu společné rybářské 
politiky EU, protože za 30 let svého fungování nesplnila své cíle na vnitřní ani vnější 
úrovni;

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy rybolovu, které obnovují a zachovávají populace na 
podstatně vyšších úrovních, než jaké mohou přinést maximální stálý výnos, budou 
přinášet výhody pro životní prostředí a sociální a hospodářské výhody, protože životní 
prostředí bude méně ničeno, rybolovná společenství budou mít zajištěnou budoucnost a 
odvětví rybolovu bude ziskové a jeho přežití nebude závislé na veřejné podpoře;

3. připomíná, že světové oceány nejenže prostřednictvím rybolovu poskytují výživu, 
zajišťují potraviny a živobytí pro 500 milionů osob na celém světě a minimálně 50 % 
živočišných bílkovin pro 400 milionů osob v nejchudších zemích, ale jsou rovněž stěžejní 
pro zmírňování změny klimatu a pro dopravu a jsou domovem asi 90 % stanovišť živých 
druhů na Zemi;

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU na dovozech produktů rybolovu a akvakultury, 
protože 60 % všech rybolovných produktů využívaných v EU se dováží zásadně 
z rozvojových zemí; zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak snížit závislost na dovozech, 
je obnovit a zachovávat evropské rybí populace na úrovni podstatně přesahující úroveň, 
jaká dokáže přinést maximální stálý výnos;

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty rybolovu a akvakultury by se měly vztahovat stejné 
normy v oblasti životního prostředí a sociální normy jako na evropskou domácí produkci, 
a zastává názor, že rozvojové země budou potřebovat finanční a technickou pomoc, aby 
dosáhly stejných norem;

6. nesouhlasí se zavedením systému převoditelných koncesí k rybolovu v regionálních 
organizacích pro řízení rybolovu a mezinárodních vodách, protože to může závažně 
omezit dnešní vyhlídky rozvojových zemích na budoucí rozvoj jejich vlastních odvětví 
rybolovu;

7. opakuje, že zásadní podmínkou přístupu k rybím populacím ve vodách třetích zemí je 
podle Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) přebytek; zdůrazňuje význam řádného
a vědecky podloženého definování přebytku; zdůrazňuje, že společná rybářská politika 
musí přinést transparentnost a výměnu všech příslušných informací mezi EU a 
partnerskými třetími zeměmi, pokud jde o celkovou intenzitu rybolovu u populací, které 
loví vnitrostátní, případně zahraniční plavidla;


