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NÁVRHY

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

1. připomíná, že dne 13. července 2011 Komise navrhla významnou reformu společné 
rybářské politiky EU (SRP), která je tím, že se snaží zajistit udržitelné využívání živých 
mořských zdrojů, jednou z hlavních součástí stěžejní iniciativy EU zaměřené na účinné 
využívání zdrojů;

2. poukazuje na to, že Komise v rámci reformního balíčku společné rybářské politiky 
navrhuje zavést koncepci maximálního udržitelného výnosu (MSY), která by umožnila 
dosáhnout rozumné míry rybí populace a zachovat dobré zdravotní podmínky této 
populace; vyzývá Komisi, aby ujasnila koncepci maximálního udržitelného výnosu, 
zejména s ohledem na populace ryb zahrnující různé druhy;

3. věří, že dlouhodobé úsilí by mělo umožnit obnovu rybí populace na úroveň převyšující 
maximální udržitelný výnos a přinést maximální hospodářské výnosy na udržitelném 
a dlouhodobém základě, a vyzývá proto Komisi, aby zahájila patřičný průzkum, předložila 
návrhy vycházející ze současných návrhů reforem společné rybářské politiky 
a dopracovala se ke stanovisku, které by bylo pokročilejší z environmentálního 
i hospodářského hlediska;

4. podporuje názor Komise, který nastínila v reformním balíčku SRP, totiž že praxe, kdy 
jsou nechtěné ryby vyhazovány přes palubu, přestavuje plýtvání zdroji; poukazuje však 
na to, že ke zlepšení situace je nutné ve spolupráci s rybáři a dalšími zainteresovanými 
stranami hledat řešení, která by odrážela realitu jejich pracovních podmínek; vyzývá 
Komisi, aby posílila opatření týkající se zachování rybích populací, které jsou loveny 
v nadměrném množství, a zajistila tak, aby byla činnost spojená s rybolovným průmyslem 
EU ekologicky, ekonomicky a sociálně únosná;

5. uvědomuje si, že jednou z hlavních překážek dosažení udržitelného rybolovu je i nadále 
nadměrná kapacita plavidel; domnívá se však, že současný návrh Komise na zavedení 
přenosných koncesí k rybolovu jakožto způsobu, jak snížit kapacitu rybolovu a zvýšit jeho 
hospodářskou životaschopnost, aniž by tím vznikly daňovým poplatníkům další náklady, 
je i nadále velmi kontroverzní, zejména proto, že by případná koncentrace těchto 
rybolovných kapacit v rukou omezeného počtu subjektů mohla mít vliv na mořské 
ekosystémy a na ekonomiku tohoto odvětví;

6. zdůrazňuje sociální a hospodářský význam malých pobřežních loďstev v určitých 
regionech a vyzývá k přijetí konkrétních opatření, která by podpořila ekologický, 
inteligentní a inkluzivní růst a přispěla k udržitelnému rybolovu a akvakultuře 
s minimálním negativním vlivem;

7. poukazuje na to, že rybolovná plavidla EU jsou významným uživatelem fosilních paliv 
a že při rozvoji ekodesignu je nutné dosáhnout dalšího pokroku, zejména v oblasti vývoje 
účinnějších a čistších motorů pro rybářská plavidla; 
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8. připomíná, že stěžejní iniciativa zaměřená na účinné využívání zdrojů zahrnuje také 
ochranu ekosystémů; v této souvislosti poukazuje na to, že je nutné zasadit se o výzkum 
a vývoj selektivnějších rybolovných zařízení, a na možné synergické působení mezi 
hospodařením s rybolovnými zdroji a zachováním chráněných druhů ryb;

9. zdůrazňuje, že vnější akce EU, zejména v rámci jejích mezinárodních obchodních vztahů, 
musejí být v souladu se zásadami a cíli SRP a vytvořit rovné podmínky v rámci 
rybolovného průmyslu a akvakultury v členských státech.
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