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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. pripomína, že dôkladná reforma 30 rokov fungujúcej spoločnej rybárskej politiky (SRP) 
EÚ je dnes v dôsledku nesplnenia jej vnútorných ani vonkajších cieľov mimoriadne 
potrebná;

2. zdôrazňuje, že udržateľný rybolov zameraný na obnovu a udržiavanie zásob výrazne nad 
rámec maximálneho udržateľného výnosu prinesie významné environmentálne, sociálne 
a hospodárske výhody, pretože životné prostredie bude menej poškodzované, rybolovné 
spoločenstvá budú mať zabezpečenú budúcnosť, odvetvie rybného hospodárstva bude 
ziskové a jeho prežitie nebude závisieť od verejnej podpory;

3. pripomína, že svetové oceány nielenže zaisťujú výživu, potravinovú bezpečnosť 
a živobytie 500 miliónom ľudí na celom svete a prostredníctvom rybolovu poskytujú 
minimálne 50 % živočíšnych bielkovín 400 miliónom ľudí v najchudobnejších krajinách, 
ale zohrávajú závažnú úlohu aj pri zmierňovaní zmeny klímy, zabezpečovaní dopravy 
a poskytovaní domova pre život 90 % biotopov na zemi;

4. vyjadruje znepokojenie nad veľkou závislosťou trhov EÚ od dovozu produktov rybného 
hospodárstva a akvakultúry, pretože 60 % všetkých produktov rybného hospodárstva 
spotrebovaných v EÚ sa dováža z rozvojových krajín; zdôrazňuje, že najlepším spôsobom 
zníženia závislosti od dovozu je obnova a udržiavanie európskych zásob rýb výrazne nad 
rámec maximálneho udržateľného výnosu; 

5. zdôrazňuje, že dovážané produkty rybného hospodárstva a akvakultúry by mali podliehať 
tým istým environmentálnym a sociálnym normám ako domáce európske výrobky; 
a zastáva názor, že rozvojové krajiny budú na dosiahnutie tých istých noriem potrebovať 
finančnú a technickú pomoc; 

6. namieta proti prijatiu systému prevoditeľných rybolovných povolení v regionálnych 
organizáciách pre riadenie rybného hospodárstva a v medzinárodných vodách, pretože to 
môže výrazne obmedziť súčasné ambície rozvojových krajín z hľadiska budúceho rozvoja 
ich odvetvia rybného hospodárstva;

7. opätovne zdôrazňuje základnú podmienku prebytku prípustného výlovu uvedené 
v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS); kladie dôraz 
na význam náležitého vedeckého stanovenia prebytku prípustného výlovu; zdôrazňuje, že 
reforma spoločnej rybárskej politiky (SRP) musí zaistiť transparentnosť a výmenu 
všetkých dôležitých informácií medzi EÚ a partnerskými tretími krajinami, pokiaľ ide 
o celkové rybolovné úsilie vnútroštátnych a v prípade potreby aj zahraničných pravidiel;


