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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. zdůrazňuje, že žádná země se nedokáže sama vyrovnat s problémem úbytku biologické 
rozmanitosti, především v mořských ekosystémech, a že chceme-li tento celosvětový 
problém řešit, musejí vlády členských států spolupracovat a účinněji koordinovat své úsilí; 
zdůrazňuje, že rozhodné provádění politiky biologické rozmanitosti je přínosem jak pro 
společnost, tak pro hospodářství;

2. poukazuje na skutečnost, že závazek k zachování či obnovení populací ryb nad úroveň, při 
níž lze do roku 2015 dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, jak stanoví balíček 
reforem v oblasti společné rybářské politiky, které navrhla Komise, byl podpořen 
vedoucími představiteli států a vlád na světovém summitu o udržitelném rozvoji, jenž se 
konal v roce 2002 v Johannesburgu;

3. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela přístup založený na maximálním udržitelném výnosu, 
přičemž uváží všechny aspekty týkající se rybích populací, především velikost, věk a stav 
reprodukce, bude se zabývat otázkou populací sestávajících z více druhů ryb a bude brát 
v úvahu součinnost ekosystémů;

4. vyzdvihuje význam vědeckého poradenství založeného na spolehlivých a dostatečných 
údajích pro účinné a udržitelné řízení rybolovu; zdůrazňuje, že v zájmu rozvíjení 
ekosystémového přístupu k rybolovu je nutné získat údaje o široké škále parametrů 
ekosystémů, a vyzývá členské státy, aby podstatně zvýšily své úsilí při shromažďování 
a poskytování takových údajů;

5. vítá novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, a zejména cíl 4, 
který se týká optimálního hospodaření s rybolovnými zdroji;

6.  vítá závazek k zamezení nežádoucím vedlejším úlovkům, k ochraně zranitelných 
mořských ekosystémů a k eliminaci výmětů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby tuto novou strategii plně prováděly a financovaly 
a přitom zajistily, aby každé z opatření EU v oblasti finanční podpory bylo v souladu 
s právními předpisy týkajícími se biologické rozmanitosti a ochrany vod;

8. zdůrazňuje, že dosažení šesti cílů nové strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2020 záleží na dodržování právních předpisů, které EU již stanovila, a na řízení 
příslušných iniciativ a programů, zejména sítě chráněných oblastí Natura 2000 a programu 
LIFE+; vyzývá, aby bylo v novém finančním období zajištěno odpovídající financování 
lokalit sítě Natura 2000;

9. zdůrazňuje, že pravou zkouškou závazku EU k dosažení cíle v oblasti biologické 
rozmanitosti a pravým klíčem k řešení této otázky není nová strategie, ale spíše 
nadcházející reformy v oblasti společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky 
a víceletého finančního rámce; dále upozorňuje, že selhání první strategie bylo 
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zapříčiněno nedostatečným začleněním ochrany biologické rozmanitosti do ostatních 
politik EU;
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10. vyzývá Komisi, aby vypracovala spolehlivé ukazatele udržitelnosti životního prostředí, 
včetně udržitelnosti mořského prostředí a pobřežních oblastí, s cílem zhodnotit úroveň 
pokroku na cestě k obecnému cíli ochrany biologické rozmanitosti;

11. domnívá se, že tématu zachování biologické rozmanitosti moří musí být na vrcholném 
setkání Rio+20 v Riu de Janeiro v červnu 2012 věnována pozornost na nejvyšší úrovni;

12. vítá rezoluci Valného shromáždění OSN o zajištění udržitelnosti světového rybolovu 
přijatou dne 6. prosince 2011, která zdůrazňuje, že je třeba neprodleně vyvinout úsilí na 
dosažení udržitelného využívání světových oceánů a moří;

13. vítá plán, který byl představen v listopadu 2011 a vyvinut čtyřmi agenturami OSN 
(UNESCO, FAO, UNDP a IMO) a jehož cílem je přesvědčit země, aby obnovily své 
závazky k omezení degradace oceánů a k řešení hrozeb, jako je nadměrný odlov ryb, 
znečištění a úbytek biologické rozmanitosti.
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