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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že 70 milionů obyvatel EU je závislých na odvětví rybolovu; v této souvislosti 
vyzývá členské státy k podpoře výzkumu a vývoje za účelem rozvoje 
konkurenceschopnějšího, udržitelného a moderního odvětví rybolovu; zdůrazňuje, že 
konsolidované politiky Společenství jako zemědělství a rybolov, které jsou základem 
hospodářství EU, a zvláště pak jejích okrajových oblastí, vyžadují vhodnou a cílenou 
vědeckou podporu; zdůrazňuje, že tradiční způsoby řešení problémů typických pro toto 
odvětví, jako je dopad na životní prostředí, zajišťování krmiva, kontrola zdravotní 
nezávadnosti a integrace v pobřežních oblastech, již dávno nejsou primárními ani 
nejvýznamnějšími zdroji řešení; požaduje, aby nový finanční rámec umožnil financování 
zařízení a vědeckovýzkumného vybavení v oblasti rybolovu z Evropského rybářského 
fondu;

2. považuje za zásadní, aby byl splněn jeden ze závazků zelené knihy v tom smyslu, že 
budoucí rozpočet EU se musí soustředit na nástroje „s přidanou hodnotou“ a „orientovat 
se více na výsledky“; domnívá se, že přestože je vědecká excelence jedním ze základních 
kritérií, existují odvětví, jako například rybolov, v nichž je aplikovaný výzkum nezbytný 
při zavádění a uplatňování opatření pro řízení; připomíná, že cíle nové společné rybářské 
politiky založené na ekosystémovém přístupu a na maximálním udržitelném výnosu si 
vyžadují multidisciplinární a místní znalosti a hodnocení, z nichž je zároveň možné získat 
rychlé závěry, na nichž závisí bezpočet podnikatelských rozhodnutí, pracovních míst 
a činností v oblasti mořského ekosystému;

3. doufá v této souvislosti, že zelená kniha přinese změnu současné politiky v oblasti vědy, 
která ovlivňuje rybolov, protože pouhá snaha o dosažení vynikajících výsledků v tomto 
odvětví měla za následek odklon od klíčových kapitol, jako je znalost druhů a jejich 
chování z hlediska využití těchto znalostí loďstvy a jejich provázání s opatřeními pro 
řízení, a dále vedla k odchodu mnoha vědců z aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu 
a odmítání mladých vědců vstupovat do tohoto oboru, což mělo za následek vážné 
nedostatky odborných pracovníků v době, kdy jich bylo s ohledem na stav zdrojů 
zapotřebí nejvíce;

4. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních rozpočtových prostředků na výzvy k předkládání 
návrhů, pokud jde o nový rámcový program a následné kroky, by napomohly odstranit 
mnoho slabých míst a nedostatků tohoto odvětví a rovněž by vedly k vytvoření silnější 
pozice pro výzkum rybolovu a akvakultury; zdůrazňuje také, že budování silné základny 
výzkumu a inovací, jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států, by pomohlo 
dalšímu rozvoji a stimulaci udržitelného odvětví rybolovu a akvakultury a vedlo by 
k posílení jeho konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a stability i k lepšímu 
přizpůsobení se životnímu prostředí s cílem zajistit nezávislost odvětví evropského 
rybolovu na zbytku světa a zaručit životaschopnost mořských ekosystémů a prosperitu 
odvětví rybolovu;

5. zdůrazňuje, že v našich znalostech o stavu mořských ekosystémů, rybolovných zdrojích 
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a spolehlivých vědeckých údajích o cílových i necílových druzích včetně hlubinných 
druhů máme vážné mezery, a proto je nezbytné zesílit mnohostranné meziodvětvové 
výzkumné úsilí v této oblasti s cílem rybolov náležitě regulovat, zejména uplatněním 
ekosystémového přístupu; zdůrazňuje, že pro dosažení tohoto cíle je zásadní spolupráce 
a koordinace mezi vědeckými týmy a ústavy EU i spolupráce mezi vědeckými týmy EU 
a jejich protějšky mimo Společenství; domnívá se, že je nutné povzbuzovat spolupráci 
rybářských regionů, aby si mohly vyměňovat osvědčené postupy a vědomosti; vyzývá 
příslušné odvětví podnikání, aby uplatňovalo výsledky výzkumu správně a účinně; je toho 
názoru, že přímo zúčastněné strany i široká veřejnost by měly být lépe informovány 
o vyhlašovaných programech výzkumu a o výsledcích, které tyto programy přinášejí;

6. vítá skutečnost, že zelená kniha klade důraz na potřebu výzkumu, který by zlepšil 
kapacitu inovací a konkurenceschopnost, což by v koordinaci s opatřeními využívanými 
v Evropském rybářském fondu mohlo otevřít rybářským společnostem nové možnosti 
investic do rozvoje udržitelnějších technik rybolovu, jako jsou nová lovná zařízení, méně 
znečišťující, bezpečnější a pohodlnější lodě a lepší využívání a zhodnocování produktů 
z rybolovu;

7. domnívá se, že je nezbytná účinnější koordinace mezi rámcovými programy pro výzkum 
a nástroji, které nabízí Evropský rybářský fond, a dalšími evropskými programy;

8. věří, že pro konkurenceschopnost EU bude zásadní zvýšit účast podniků na příštím 
rámcovém programu; je toho názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci velmi malých 
a malých pobřežních rybolovných podniků, by mohli být povzbuzeni k účasti 
na evropských programech zřízením jednoduššího, méně byrokratického, 
transparentnějšího a snadno přístupného systému; je přesvědčen, že různé zúčastněné 
strany, jako nevládní organizace, rybářské organizace a regionální poradní sbory, by 
rovněž měly mít možnost účasti na malých a prakticky zaměřených projektech;

9. konstatuje, že rámcové průzkumné programy se v první řadě zaměřují na základní 
průzkum, což vyžaduje výzkumné programy, na něž jsou vyčleněny konkrétní dostatečné 
finanční prostředky pro výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem podpořit toto 
odvětví a udržet environmentální i hygienické podmínky pro produkty rybolovu, jež jsou 
součástí potravinového řetězce;

10. poukazuje na to, že cílem reformy společné rybářské politiky je zajistit udržitelnost 
činností v oblasti rybolovu, a že je proto nezbytné financovat výzkum, který se bude 
zabývat vývojem nových technologií zaměřených například na to, aby rybářské lodě 
umožňovaly selektivnější lov, či na snížení spotřeby jejich motorů;

11. zastává názor, že současné nástroje financování výzkumu a inovací v EU nejsou 
adekvátně přizpůsobovány potřebám výzkumu v odvětví rybolovu a akvakultury; 
zdůrazňuje, že plnohodnotná odpověď na výzvy a potřeby odvětví vyžaduje přijetí těchto 
nástrojů s přihlédnutím ke specifickým rysům odvětví, zejména v oblasti aplikovaného 
výzkumu;

12. domnívá se, že je třeba podporovat také rozvoj loďstva s cílem dosáhnout udržitelného 
rybolovu a vytvořit příznivé podmínky pro drobný pobřežní rybolov, a proto se nový 
finanční rámec musí zaměřit na výzkum a inovace v této oblasti;



AD\872325CS.doc 5/6 PE464.738v03-00

CS

13. konstatuje, že využívání strukturálních fondů k investování do infrastruktur sloužících 
výzkumu přispívá k překonávání rozdílů ve vědeckém potenciálu jednotlivých členských 
států a k větší účasti některých členských států a regionů na výzkumných programech 
Společenství;

14. konstatuje, že udržitelnost produkce základních potravin a dalších námořních aktivit ve 
společných mořích závisí na uplatňování koordinovaného přístupu ve spolupráci se 
sousedními zeměmi; zdůrazňuje, že v sousedních zemích je třeba vytvářet větší vědecký 
potenciál, a to na základě lepší koordinace společného strategického rámce a nástrojů 
evropské politiky sousedství.
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