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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. zdôrazňuje, že žiadna krajina sa nedokáže sama vyrovnať s problémom straty 
biodiverzity, predovšetkým pokiaľ ide o morské ekosystémy, a že vlády členských štátov 
musia spolupracovať a účinnejšie koordinovať svoje úsilie v záujme riešenia tohto 
celosvetového problému; zdôrazňuje, že dôkladné vykonávanie politiky v oblasti 
biodiverzity je prínosné pre spoločnosť aj hospodárstvo;

2. poukazuje na to, že hlavy štátov a predsedovia vlád na svetovom samite o trvalo 
udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu, podporili záväzok 
udržať alebo obnoviť populácie rýb nad úroveň, pri ktorej je možné do roku 2015 
dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, ako je ustanovené v balíku reformy spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva navrhovaného Komisiou;

3. vyzýva Komisiu, aby rozpracovala prístup zameraný na maximálny udržateľný výnos 
a aby pritom zohľadnila všetky aspekty týkajúce sa populácií rýb, a to predovšetkým ich 
veľkosť, vek a reprodukčný stav, zaoberala sa otázkou populácií pozostávajúcich 
z viacerých druhov rýb a zohľadnila vzájomné pôsobenie ekosystémov;

4. zdôrazňuje význam, ktorý má vedecké odporúčanie založené na spoľahlivých 
a dostatočných údajoch pre účinné a udržateľné riadenie rybného hospodárstva; 
zdôrazňuje potrebu údajov o množstve ekosystémových parametrov s cieľom rozvinúť 
ekosystémový prístup k rybnému hospodárstvu a vyzýva členské štáty, aby výrazne 
zintenzívnili svoje úsilie pri zbere a poskytovaní takýchto údajov;

5. víta novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, najmä cieľ 4 týkajúci sa 
optimálneho riadenia populácií rýb;

6. víta záväzok predchádzať vedľajším úlovkom neželaných druhov, chrániť citlivé morské 
ekosystémy a zamedziť odvrhnutiu úlovku späť do vody;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby túto novú stratégiu v plnej miere vykonávali 
a financovali a aby pritom zabezpečili súlad všetkých opatrení EÚ v oblasti financovania 
s právnymi predpismi na ochranu biodiverzity a vôd;

8. zdôrazňuje, že dosiahnutie šiestich cieľov novej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2020 závisí od dodržiavania pravidiel, ktoré už EÚ stanovila, a od náležitého 
riadenia príslušných iniciatív a programov, predovšetkým pokiaľ ide o sústavu 
chránených území Natura 2000 a program LIFE+; požaduje, aby bola sústava Natura 2000 
v novom finančnom období primerane financovaná;

9. zdôrazňuje, že naozajstným preverením záväzku EÚ dosiahnuť cieľ v oblasti biodiverzity 
a skutočným kľúčom k riešeniu tejto problematiky nie je nová stratégia, ale skôr chystané 
reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného 
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hospodárstva a viacročný finančný rámec; poukazuje ďalej na to, že nedostatočná miera 
začlenenia ochrany biodiverzity do ostatných politík EÚ viedla k neúspechu prvej 
stratégie;

10. vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoľahlivé ukazovatele environmentálnej udržateľnosti 
vrátane udržateľnosti morského prostredia a pobrežných oblastí s cieľom posúdiť mieru 
pokroku pri dosahovaní všeobecného cieľa ochrany biodiverzity;

11. domnieva sa, že otázku ochrany morskej biodiverzity treba riešiť na najvyššej úrovni na 
samite Rio+20 v Riu de Janeiro v júni 2012;

12. víta rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o zaistení udržateľnosti svetového rybného 
hospodárstva prijatú 6. decembra 2011, v ktorej sa zdôrazňuje, že snaha o dosiahnutie 
trvalo udržateľného využívania svetových oceánov a morí si vyžaduje naliehavé 
opatrenia;

13. víta plán predstavený v novembri 2011, ktorý vypracovali štyri agentúry OSN (UNESCO, 
FAO, UNDP a IMO) s cieľom povzbudiť krajiny, aby obnovili svoj záväzok obmedziť 
degradáciu oceánov a zaoberať sa hrozbami, ako sú nadmerný rybolov, znečistenie 
a pokles biodiverzity.
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