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Evropský námořní a rybářský fond 

Návrh na vytvoření Evropského námořního a rybářského fondu (COM(2011)0804 final), 
který nahradí současný Evropský rybářský fond, je klíčovým prvkem balíčku pro reformu 
společné rybářské politiky. Navrhované nařízení uvolní 6,567 milionu EUR na podporu těchto 
oblastí: 1) rozvoj rybolovu, akvakultury a rybolovných oblastí, 2) kontrola a vymáhání, 3) 
sběr údajů, 4) integrovaná námořní politika a 5) rozvoj technických a správních prostředků na 
podporu provádění společné rybářské politiky.

Společná rybářská politika v současnosti prochází velmi potřebnou reformou a Evropský 
námořní a rybářský fond musí být koncipován tak, aby této nové společné rybářské politice 
sloužil jako podpora při zajišťování udržitelného rybolovu. Reforma společné rybářské 
politiky a jejího finančního nástroje poskytuje zásadní příležitost zamezit poskytování dotací, 
které přispívají k nadměrnému rybolovu, a využít jich k podpoře přechodu ke skutečně 
udržitelnému rybolovu a k dosažení zdravých mořských ekosystémů.

Evropská loviště ryb patřila svého času mezi nejbohatší na světě, avšak třicet let společné 
rybářské politiky způsobilo vážný úbytek rybích populací, zhoršení stavu ekosystému a 
škody, které se dotkly celých druhů, přírodních stanovišť a oblastí (nadměrně loveno je 63 % 
vyhodnocených populací v Atlantském oceánu, 82 % vyhodnocených populací ve
Středozemním moři a 4 z 6 vyhodnocených populací v Baltském moři). Evropská komise 
uznala, že nadměrná kapacita je jednou z klíčových příčin nadměrného rybolovu, a uznala 
také, že k této nerovnováze přispěly dotace, které uměle udržují nadměrnou kapacitu 
rybolovu. Zpráva Evropského účetního dvora z roku 2011 tento názor potvrdila. Uvádí se 
v ní, že nadměrná kapacita plavidel vede k úbytku rybích populací a ohrožuje životní 
podmínky v našich mořích a životaschopnost rybích společenstev.

Návrh sdružuje finanční zdroje určené na opatření týkající se rybolovu a akvakultury i na 
kontrolu a vymáhání předpisů, shromažďování údajů a integrovanou námořní politiku. 
Integrace těchto doposud samostatných zdrojů financování do jediného finančního nástroje 
může zjednodušit správu zavedením jednotných pravidel a postupů a přispět k účinnějšímu a 
účelnějšímu rozdělování dostupných prostředků.

Návrh obsahuje závazek, že financování bude dostupné pouze těm členským státům, které 
postupují v souladu s cíli a pravidly společné rybářské politiky, zejména pokud jde o 
povinnosti týkající se kontroly, nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném 
rybolovu a povinnosti týkající se sbírání údajů. Co se týče provozovatelů, podmiňuje jejich 
přístup k financování tím, že splňují požadavky společné rybářské politiky. Návrh zahrnuje 
také velký počet opatření, která mohou přispět k tomu, že odvětví rybolovu bude v EU 
fungovat udržitelnějším způsobem. Patří mezi ně opatření na podporu lidského kapitálu a 
sociálního dialogu, na usnadnění diverzifikace a tvorby pracovních míst a na vytváření a 
řízení místních iniciativ vznikajících na nižších úrovních a zaměřených na podporu 
rybolovných oblastí, strategií místního rozvoje a místních partnerství.

Návrh obsahuje také opatření na podporu biologické rozmanitosti, včetně správy, obnovy a 
sledování přírodních stanovišť a chráněných mořských oblastí sítě Natura 2000. Vyloučena je 
tím finanční podpora výstavby nových přístavů, nových míst vykládky a nových dražebních 
míst i finanční pomoc při výměně motorů, což je krok směrem k tomu, aby dotace na rybolov 
nepodporovaly jeho nadměrnou kapacitu. Návrh konečně obsahuje ustanovení, která by měla 
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zvýšit transparentnost a množství informací poskytovaných veřejnosti, zlepšit sběr 
a předávání údajů a rovněž kontrolu a vymáhání, ačkoli není přizpůsoben regionálním 
a místním podmíněnostem.
Návrh nicméně neprovádí velmi potřebnou strukturální změnu, která by umožnila zajistit, že 
pomoc poskytovaná z veřejných prostředků bude využita výhradně na zajištění udržitelného 
rybolovu. Převážná část dostupných finančních prostředků tak může být ve skutečnosti opět 
přidělována na financování opatření, z nichž často nemá prospěch rybolovné odvětví nebo 
společnost jako celek, nýbrž jen hrstka provozovatelů. Pouze v omezené míře se návrh zabývá 
možnostmi drobného pobřežního rybolovu prováděného v malém měřítku a přechodem na 
ekosystémový přístup.

Návrh se nevěnuje otázce financování přispívajícího k udržování stávajících nadměrných 
kapacit a financování loďstev, plavidel a lovných zařízení by měl podmínit náležitým 
posouzením rybolovné kapacity ve vztahu k daným možnostem rybolovu. Návrh počítá 
rovněž s poskytováním pomoci na vytváření systémů převoditelných koncesí k rybolovu, 
přestože s tímto řešením, podle něhož by povinné převoditelné koncese k rybolovu 
představovaly jedinou možnost, velký počet zainteresovaných subjektů a členských států 
nesouhlasí. Veškerá pomoc určená na vytváření systémů řízení přidělování prostředků v 
oblasti rybolovu by se měla zaměřovat na systémy spravované zainteresovanými subjekty 
nebo na systémy společně spravované na stejné úrovni v rámci rybolovu.

Pomoc v oblasti investic do plavidel či přístavů poskytovaná s cílem co nejlépe zužitkovat 
nežádoucí úlovky komerčních populací nebo jejich uvádění na trh bude oslabovat žádoucí 
účinky, které by mohla mít povinnost vykládky úlovků na to, aby rybolov probíhal cílenějším, 
výběrovějším a udržitelnějším způsobem. Finanční prostředky by měly být poskytovány na 
snižování úmrtnosti nežádoucích úlovků, např. prostřednictvím výzkumu, který by se zaměřil 
na hledání výběrovějších a ekologicky šetrnějších lovných zařízení či postupů, a nikoli na 
uvádění nežádoucích úlovků na trh.

Součástí návrhu je konečně také určitý počet opatření, která plošně podporují rozvoj 
akvakultury, aniž by v nich bylo zohledněno životní prostředí a sociální otázky.


