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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s volbou Komise, která stanovila pro rok 2020 nový hlavní cíl zastavit úbytek 
biologické rozmanitosti a funkcí ekosystémů v EU do roku 2020 a obnovit je v co 
největší možné míře a posílit příspěvek EU k odvrácení ztráty biologické rozmanitosti 
v globálním měřítku;

2. zdůrazňuje, že zastavení úbytku biologické rozmanitosti má zásadní význam pro přežití 
rybářských komunit, na něž má snižování rybolovných zdrojů v důsledku různých 
lidských činností nepříznivý dopad;

3. domnívá se, že ochrana biologické rozmanitosti moří má zásadní význam, neboť posiluje 
odolnost ekosystému a mimo jiné tak napomáhá ke zmírnění dopadů změny klimatu;

4. vyzývá proto Komisi, aby přijala zvláštní opatření na ochranu mořských druhů 
a stanovišť obzvláště citlivých na změnu klimatu, a aby zajistila, že kroky, jejichž cílem 
je přizpůsobit se změně klimatu nebo omezit její dopad, nebudou mít nepříznivý dopad 
na biologickou rozmanitost mořského prostředí;

5. vyzývá Komisi, aby přijala model sítě chráněných mořských oblastí umožňující sladit 
ochranu životního prostředí a udržitelný rybolov; vyzývá ji, aby pravidelně předkládala 
zprávy o pokroku, jehož členské státy dosáhly při provádění směrnice o přírodních 
stanovištích a směrnice o ochraně volně žijících ptáků, zejména při realizaci sítě Natura 
2000 v mořském prostředí, neboť v současnosti tvoří mořské lokality méně než 10 % 
chráněných oblastí, a rovněž také o povinnostech členských států v oblasti předkládání 
zpráv a monitoringu;

6. konstatuje, že nejvýznamnější nástroj pro dosažení cílů biologické rozmanitosti 
v mořském prostředí představují společně se směrnicemi o přírodních stanovištích 
a o ochraně volně žijících ptáků jednak rámcová směrnice o vodě, pokud jde o pobřežní 
vody, a dále v případě mořských vod rámcová směrnice 2008/56 o strategii pro mořské 
prostředí;

7. domnívá se, že členským státům musí být umožněno, aby přijaly opatření na ochranu 
biologické rozmanitosti moří, která jdou nad rámec opatření požadovaných právními 
předpisy EU;

8. domnívá se, že dosavadní úsilí o minimalizaci a zamezení vedlejších úlovků nedospělých 
a necílových druhů ryb, mořských savců, želv a ptáků v rámci evropského rybolovu bylo 
celkově nedostatečné;

9. domnívá se, že omezení výmětů musí být hlavním cílem SRP, a žádá Komisi, aby zjistila, 
jaké jsou příčiny výmětů, a vypracovala konkrétní řešení pro jednotlivé typy rybolovu, 
zejména tím, že zavede vícedruhové kvóty nebo kvóty na biomasu, používání 
selektivních lovných zařízení, jako je např. všeobecné používání sítí se čtvercovými oky, 
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a prostorové řízení rybolovu;

10. připomíná zásadní hospodářský a společenský význam rybolovu pro rozvoj pobřeží 
a jeho environmentální význam pro mořské ekosystémy; domnívá se, že společná 
rybářská politika nesmí členským státům bránit v uplatňování právních předpisů 
týkajících se biologické rozmanitosti, ale naopak ho musí usnadňovat, především pokud 
jde o realizaci patřičných opatření v oblasti ochrany mořských lokalit v rámci sítě Natura 
2000;

11. konstatuje, že mořské druhy a stanoviště jsou v rámci právních předpisů EU týkajících se 
biologické rozmanitosti chráněny méně než suchozemské druhy a stanoviště, a vyzývá 
proto Komisi, aby posoudila nedostatky v těchto právních předpisech a jejich uplatňování 
a aby rozvíjela síť chráněných mořských lokalit, v nichž je ekonomická činnost včetně 
rybolovu řízena na základě posílené správy ekosystému;

12. konstatuje dále, že různé úmluvy týkající se regionálních moří obklopujících EU, např. 
OSPAR, HELCOM a Barcelonská úmluva, vytvářejí důležitý rámec pro ochranu 
mořských ekosystémů;

13. připomíná Komisi a členským státům, že směrnice o strategii pro mořské prostředí 
neomezuje využití chráněných lokalit pouze na síť Natura 2000, a žádá proto členské 
státy a Komisi, aby zohlednily a vytvořily propojení mezi veškerými chráněnými 
mořskými lokalitami, včetně lokalit stanovených v rámci regionálních úmluv pro mořské 
prostředí, s cílem vytvořit globální a propracovanou síť;

14. zdůrazňuje skutečnost, že nejdůležitějším ukazatelem dobrého stavu životního prostředí 
je zachování biologické rozmanitosti mořského prostředí;

15. poukazuje na možnosti skutečně zlepšit správu moří, které se naskytly díky tomu, že 
rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí zavedla nový mechanismus lepší 
koordinace mezi chráněnými mořskými oblastmi a opatřeními v oblasti rybolovu;

16. vyzývá Komisi, aby ve všech politikách EU týkajících se biologické rozmanitosti 
mořského prostředí uplatňovala ekosystémový přístup, který již byl přijat v rámcové 
směrnici o vodě a v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí; zdůrazňuje dále, 
že funkce ekosystémů zahrnují skladování CO2 a sekvestraci uhlíku přirozenými 
ekosystémy, neomezují se však na ně;

17. zdůrazňuje, že je třeba přijmout další kroky v oblasti integrované správy pobřežních zón 
(ICZM) a územního plánování námořních prostor, které by mohly být významnými prvky 
participačního ekosystémového přístupu a zajistit zachování a udržitelnou správu 
mořských a pobřežních zdrojů při respektování přírodních procesů a míry únosnosti 
ekosystému;

18. domnívá se, že odpovědnost za řízení rybolovu nesou regionální organizace pro řízení 
rybolovu, které jsou zárukou odpovědného rybolovu na volném moři; domnívá se proto, 
že zásadní význam má posílení jejich pravomocí, zejména v oblasti kontroly 
a odrazujících sankcí, a že je v první řadě úlohou regionálních organizací pro řízení 
rybolovu spravovat zdroje určitých druhů mořských živočichů, které jsou z obchodního 
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hlediska významné, a požadovat doklady o úlovku;

19. vyzývá Komisi, aby si ve své činnosti kladla co nejvyšší cíle směřující k obnovení 
biologické rozmanitosti a přirozených ekosystémů všeobecně v mořském prostředí EU;
zdůrazňuje dále, že úsilí o obnovení by mohlo být významným zdrojem pracovních 
příležitostí pro pobřežní komunity;

20. vyzývá EU, aby zajistila na úrovni EU a na celosvětové úrovni spravedlivý přístup;
zdůrazňuje rovněž, že je třeba zachovat a rozšířit uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
a zásady plného hrazení nákladů;

21. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení národních či odvětvových cílů pro snížení dopadů 
a ztráty biologické rozmanitosti;

22. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby součástí plánů EU týkajících se biologické 
rozmanitosti po roce 2010 byla i informovanost všech sfér společnosti a široké veřejnosti 
a jejich zapojení.
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