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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína, že 13. júla 2011 Komisia navrhla zásadnú reformu spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva EÚ, ktorá vzhľadom na to, že jej cieľom je zabezpečiť udržateľné 
využívanie morských zdrojov, je kľúčovou súčasťou aktuálnej hlavnej iniciatívy „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“;

2. upozorňuje, že v reformnom balíku, ktorý sa týka spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, navrhuje Komisia zaviesť prístup maximálnych udržateľných výnosov s 
cieľom zvýšiť zásoby rýb na zdravú úroveň a udržať ich na tejto úrovni; vyzýva Komisiu, 
aby prístup maximálnych udržateľných výnosov bližšie vysvetlila, predovšetkým pokiaľ 
ide o viacdruhové zásoby rýb;

3. domnieva sa, že dlhodobou ambíciou by malo byť, aby sa populácie rýb znovu dostali na 
úrovne, ktoré umožnia prekročiť maximálny udržateľný výnos a na udržateľnom a 
dlhodobom základe dosiahnuť maximálny hospodársky výnos, a vyzýva preto Komisiu, 
aby uskutočnila potrebný výskum a následne predložila návrhy vychádzajúce zo 
súčasných návrhov na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a 
dospela k pozícii, ktorá bude z environmentálneho aj hospodárskeho hľadiska vyspelejšia;

4. súhlasí s názorom Komisie, ktorý uviedla v reformnom balíku k spoločnej politike 
v oblasti rybného hospodárstva, podľa ktorého je vyhadzovanie neželaných rýb späť do 
mora plytvaním zdrojov; poukazuje však na to, že v záujme zlepšenia situácie treba 
uskutočniť konzultácie s rybármi a ostatnými účastníkmi, aby sa našli riešenia 
prispôsobené realite ich pracovných podmienok; vyzýva Komisiu, aby posilnila opatrenia 
na ochranu nadmerne lovených populácií rýb s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 
rybárskeho priemyslu EÚ boli z ekologického, ekonomického a sociálneho hľadiska 
udržateľné;

5. uznáva, že nadmerná kapacita flotíl je aj naďalej jednou z hlavných prekážok dosiahnutia 
udržateľného rybného hospodárstva; zastáva však názor, že aktuálny návrh Komisie na 
zavedenie prevoditeľných rybolovných povolení ako prostriedok zníženia kapacity 
rybolovu a posilnenia hospodárskej životaschopnosti rybného hospodárstva bez 
akýchkoľvek nákladov pre daňových poplatníkov, je naďalej veľmi kontroverzný, 
predovšetkým z hľadiska vplyvu, ktorý by možná koncentrácia rybolovnej kapacity v 
rukách obmedzeného množstva subjektov mohla mať na morské ekosystémy a na 
hospodársku situáciu tohto odvetvia;

6. zdôrazňuje význam malých pobrežných flotíl v niektorých regiónoch a vyzýva na prijatie 
špecifických opatrení na podporu ekologického, inteligentného a inkluzívneho rastu, ktoré 
by mali zároveň prispieť k udržateľnému rybolovu a akvakultúre s nízkou mierou 
nepriaznivých vplyvov;

7. poukazuje na to, že rybárska flotila EÚ je významným spotrebiteľom fosílnych palív a že 
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v oblasti ekodizajnu je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o vývoj 
účinnejších a ekologickejších motorov pre rybárske plavidlá;

8. pripomína, že súčasťou hlavnej iniciatívy v oblasti efektívnosti zdrojov je aj ochrana 
ekosystémov; v tejto súvislosti poukazuje na úsilie, ktoré je potrebné vyvinúť v oblasti 
výskumu a vývoja v záujme výroby selektívnejšieho rybárskeho náčinia, ako aj na možný 
synergický efekt medzi riadením zásob rýb a ochranou chránených druhov;

9. zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť EÚ, predovšetkým v rámci jej vonkajších obchodných
vzťahov, musí byť v súlade so zásadami a cieľmi spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a zaisťovať spravodlivé podmienky pre odvetvie rybolovu a akvakultúry 
v členských štátoch.
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