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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pro komplexní strategii EU v oblasti rybolovu v Tichomoří.

(2012/2235(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ze dne 
10. prosince 1982,

– s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN v oblasti rybolovu, zejména na 
odstavec 157 rezoluce 66/68 o povinnostech rozvinutých států vůči nejméně rozvinutým 
státům a malým ostrovním rozvojovým státům,

– s ohledem na dohodu z roku 1995 o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu 
ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a populací vysoce 
stěhovavých ryb,

– s ohledem na Mezinárodní akční plán FAO pro řízení rybolovné kapacity, který Rada 
FAO schválila v listopadu 2000 (mezinárodní akční plán pro kapacitu),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí 
systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu1,

– s ohledem na Dohodu o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu přijatou na třicáté šesté konferenci 
FAO dne 22. listopadu 2009,

– s ohledem na své usnesení o vnější dimenzi společné rybářské politiky ze dne 22. 
listopadu 20122,

– s ohledem na společné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. března 2012 nazvané 
„Směrem k obnovenému rozvojovému partnerství mezi EU a Tichomořím“3,

– s ohledem na Úmluvu o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací 
v západním a středním Tichém oceánu, k níž EU přistoupila na základě rozhodnutí Rady 
č. 2005/75/ES s účinností ode dne 25. ledna 20054,

– s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy 

1 Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0461.
3 JOIN (2012)0006.
4 Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1.
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o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi 
Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského 
společenství1,

– s ohledem na Úmluvu o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře 
jižního Tichého oceánu2, která byla schválena jménem EU prostřednictvím rozhodnutí 
Rady č. 2012/130/EU3, a kterou se zřizuje Regionální organizace pro řízení rybolovu 
v jižním Tichomoří (SPRFMO), 

– s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2011/144/EU ze dne 15. února 2011 o uzavření 
prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně 
a tichomořskými státy na straně druhé4, 

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských 
a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé, 
podepsanou v Cotonou dne 23. června 20005, dále jen „dohoda z Cotonou“,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení 
pro 10. Evropský rozvojový fond6,

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy 
Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie7,

– s ohledem na Dohodu o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na 
jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé8,

– s ohledem na Dohodu o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií 
a Šalamounovými ostrovy9,

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2012 o oznámení třetím zemím, 
u kterých Komise považuje za možné, že budou určeny jako nespolupracující třetí země 
podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro 
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu10,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-
0297/2013),

1 Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22.
2 Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 3. 
3 Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 060, 5.3.2011, s. 2.
5 (2000/483/ES) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
6 Úř. věst. L 78, 19.3.2008, s. 1.
7 Úř. věst. L 151, 6.6.2006.
8 Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 3.
9 Úř. věst. L 190, 22.7.2010, s. 3.
10 Úř. věst. L 354, 17.11.2012, s. 1.
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A. vzhledem k tomu, že za účelem uplatňování soudržnosti politik pro rozvoj by měly být 
politiky EU, které mají vliv na rybolov v tichomořských zemích AKT – tj. rybářská, 
obchodní a rozvojová politika – uplatňovány tak, aby bylo zajištěno jejich přispívání 
k cílům udržitelného rozvoje rybolovu stanoveným tichomořskými zeměmi AKT; 
vzhledem k tomu, že tento přístup by měl být začleněn do nadcházejícího obnovení 
dohody z Cotonou nebo do nástrojů, které by tuto dohodu mohly nahradit;

B. vzhledem k tomu, že EU musí usilovat o soudržnost politiky ve prospěch rozvoje 
s ohledem na čl. 208 odst. 1 SFEU, podle kterého „Unie přihlíží k cílům rozvojové 
spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země“;

C. vzhledem k tomu, že po Austrálii je EU v tomto regionu druhým největším dárcem, 
přičemž svou pomoc poskytuje prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (ERF), 
a že na podporu činností souvisejících s rybolovem je určeno pouze 2,3 % podpor z 10. 
ERF, navzdory tomu, že rybolovné zdroje představují hlavní zdroj bohatství 
tichomořských zemí AKT a jediný zdroj, který je všem těmto zemím společný, a že země 
západního a středního Tichomoří opakovaně vyjádřily svůj záměr učinit z lovu tuňáka 
základ sociálního a hospodářského rozvoje regionu;

D. vzhledem k tomu, že dvoustranným a vícestranným obchodním dohodám, o nichž jedná 
EU, by měla předcházet posouzení dopadů, zejména pokud jde o zachování živých 
mořských zdrojů a o dopady těchto dohod na místní obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že 
tyto dvoustranné a vícestranné dohody by se měly řídit závěry těchto posouzení dopadů;

E. vzhledem k tomu, že v rámci probíhajících jednání o dohodě o hospodářském partnerství 
(EPA) mezi EU a zeměmi AKT zaměřených na přizpůsobení systému všeobecných 
preferencí vyplývajícího z dohody z Cotonou pravidlům Světové obchodní organizace 
mají produkty rybolovu zásadní význam pro přístup k evropským trhům i ke zdrojům 
a řádné správě v oblasti rybolovu, jejímž cílem je dosáhnout udržitelného rozvoje;

F. vzhledem k nebezpečí, které představuje odchylka od pravidel původu uvedená v čl. 6 
odst. 6 protokolu II o pravidlech původu, který je přílohou prozatímní dohody 
o partnerství mezi Evropským společenstvím a tichomořskými státy, a k rizikům nekalé 
soutěže na evropském trhu s produkty rybolovu, která z ní plynou;

G. vzhledem k tomu, že EU má zájem na rozvíjení vztahů s regionem Tichomoří a na 
vzájemné spolupráci za účelem dosažení rozvojového cíle, přičemž základem je zachování 
rybolovných zdrojů, prosazování udržitelného rozvoje rybolovu a podpora transparentního 
řízení rybolovu;

H. vzhledem k tomu, že téměř polovina světových úlovků tuňáka pochází z vod západního 
a středního Tichomoří, z čehož 80 % spadá do výlučných ekonomických zón ostrovních 
států a pouze 20 % do mezinárodních vod;

I. vzhledem k tomu, že z nejnovějších posouzení populací, která prováděl vědecký výbor 
WCPFC v roce 2012, nevyplývá, že v oblasti, kterou tato komise reguluje, dochází 
k nadměrnému lovu tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) ani tuňáka žlutoploutvého 
(Thunnus albacares), ale vyplývá z nich, že dochází k nadměrnému lovu tuňáka 
velkookého (Thunnus obesus); vzhledem k tomu, že úmrtnost mezi mladými jedinci 
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tuňáka velkookého při lovu košelkovými nevody, zejména pokud jsou vybaveny 
uzavíracím mechanismem, je velmi znepokojující; 

J. vzhledem k tomu, že i přes určitá zlepšení, k nimž došlo v oblasti kontroly, dohledu 
a sledování v dané oblasti Tichomoří, bylo zaznamenáno, že v důsledku značného nárůstu 
počtu plavidel lovících košelkovými nevody (zejména z Asie a z ostrovních států) 
a rovněž v důsledku zvýšení intenzity rybolovu a nezákonného rybolovu je ohrožena 
udržitelnost zdrojů v tomto regionu;

K. vzhledem k tomu, že přístupem EU k oblasti rybolovu v Tichomoří by měla být aktivní 
podpora stávajícího regionálního úsilí o řešení nadměrného rybolovu a zlepšení řízení 
rybolovu;

L. vzhledem k tomu, že v regionu tradičně působí agentury a organizace pro řízení lovu 
tuňáka, např. Rybolovná agentura Fóra tichomořských ostrovů (Pacific Islands Forum 
Fisheries Agency), známá pod zkratkou FFA, a subregionální subjekt smluvních stran 
Dohody z Nauru (Parties to the Nauru Agreement), dále jen PNA;

M. vzhledem k tomu, že smluvní strany zavedly v dohodě z Nauru z roku 2008 systém 
dny/plavidlo (Vessel Day Scheme – VDS) ve snaze řídit přístup do vod smluvních stran 
dohody z Nauru (PNA), omezit intenzitu rybolovu v těchto vodách a maximalizovat 
výhody vyplývající pro malé ostrovní rozvojové státy z rybolovu v Tichomoří;

N. vzhledem k tomu, že strany ve skutečnosti vykonávají nadměrné úsilí a že se v rámci 
WCPFC vedou diskuse o novém opatření na zachování a řízení na následující roky, které 
se zabývá omezeními tohoto úsilí; 

O. vzhledem k tomu, že Spojené státy americké uzavřely mnohostrannou dohodu 
s tichomořskými státy v roce 1988, a že tato dohoda, o která se v současnosti znovu jedná, 
zaručuje přístup k přibližně 20 % dnů rybolovu v tomto regionu; 

P. vzhledem k tomu, že systém dny/plavidlo (Vessel Day Scheme – VDS) musí být plně 
transparentní a jeho ustanovení musí být zlepšena a uplatňována všemi členy proto, aby 
mohl plnit své cíle a aby se zajistila plná slučitelnost opatření přijatých jak ve výlučných 
ekonomických zónách, tak na volném moři;

Q. vzhledem k tomu, že podle očekávání bude cena přístupu pro zámořská loďstva v příštích 
letech i nadále výrazně narůstat, neboť pro země v dané oblasti představuje významný 
zdroj příjmů; vzhledem k tomu, že cena za den rybolovu schválená pro rok 2014 na 
výročním zasedání zemí PNA dosahuje minimálně 6 000 USD;

R. vzhledem k tomu, že dohody o partnerství, které uzavírá EU v oblasti rybolovu, včetně 
dohod se zeměmi v této oblasti, jsou již tradičně založeny na omezení počtu plavidel 
s indikativním uvedením referenční nosnosti, což je zdrojem rozporů, neboť země PNA 
zavedly systém VDS a přejí si jej uplatňovat i na dohody o partnerství s EU;

S. vzhledem k tomu, že dobře koncipovaný a náležitě prosazovaný systém dny/plavidlo 
může představovat preventivní prostředek proti dalšímu zvyšování intenzity rybolovu 
v regionu;
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T. vzhledem k tomu, že EU v rámci svých vztahů se třetími zeměmi stanovila spolupráci 
a soulad v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu jako podmínku 
uzavření dohod o partnerství v odvětví rybolovu; vzhledem k tomu, že čl. 38 odst. 9 
nařízení (ES) č. 1005/2008 o boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu stanoví, že Komise nezahájí jednání o uzavření těchto dohod o partnerství se 
zeměmi, které v tomto směru nespolupracují;

U. vzhledem k tomu, že by dohody o hospodářském partnerství (EPA) měly zahrnovat 
konkrétní odkaz na provádění nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném 
rybolovu, a nikoli pouze obecnou formulaci o potřebě proti němu bojovat, a že by neměly 
být uzavírány s třetími zeměmi považovanými za „nespolupracující“;

V. vzhledem k tomu, že Komise ve svém rozhodnutí ze dne 15. listopadu 2012 určila Fidži 
a Vanuatu jako možné nespolupracující země ve smyslu nařízení o nezákonném, 
nehlášeném a neregulovaném rybolovu, a to jednak z důvodu, že tyto země nepřijaly 
odstrašující opatření a postihy proti plavidlům registrovaným v zemích, které provádějí 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jednak z důvodu, že neuvedly do praxe 
doporučení vydaná regionálními rybářskými organizacemi;

W. vzhledem k tomu, že loďstvo Společenství lovící košelkovými nevody působí tradičně 
zejména ve středním Tichomoří, a to jak v mezinárodních vodách, tak i ve výlučných 
ekonomických zónách Kiribati a také Tuvalu, Tokelau a Nauru, a to na základě 
soukromých dohod;

X. vzhledem k tomu, že EU nicméně kromě dohody s Kiribati vyjednala i další dohody 
o partnerství v odvětví rybolovu s některými zeměmi západního Tichomoří, které ale 
nevstoupily v platnost, neboť dohoda s Federativními státy Mikronésie nebyla 
ratifikována parlamentem této země a jednání o obnovení dohody se Šalamounovými 
ostrovy je od roku 2012 zastaveno;

Y. vzhledem k tomu, že Evropská komise dokončila předběžná hodnocení ohledně 
Cookových ostrovů a Tuvalu s cílem zahájit jednání o dohodách o rybolovu s těmito 
zeměmi a že byla podepsána příslušná memoranda o porozumění, která jsou 
předpokladem k tomu, aby bylo možné požádat Radu o mandát k jednání;

Z. vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost na svém zastoupení na Fidži až 
dosud postrádala zaměstnance pověřené záležitostmi rybolovu;

OBECNÁ STRATEGIE

1. vybízí Komisi, aby zajistila soudržnost všech politik Společenství, které mají dopad na 
tento region, jak vyžaduje článek 208 SFEU, zejména politiky v oblasti rybolovu, 
obchodu a rozvoje, a aby posílila možné synergie za účelem dosažení multiplikačního 
účinku, který zajistí co největší prospěch jak pro státy Tichomoří, tak pro členské státy 
Evropské unie, a aby přitom podpořila mezinárodní rozměr a posílila tak strategickou 
přítomnost EU, více zviditelnila EU v západním a středním Tichomoří a přispěla 
k udržitelnému využívání tichomořských zdrojů;
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2. domnívá se, že v rámci budoucích vztahů s tichomořskými zeměmi AKT po ukončení 
Dohody z Cotonou by v rybolovné strategii měl být uplatňován regionální přístup, který 
posílí postavení a úlohu EU v regionu západního a středního Tichomoří;

3. žádá Komisi, aby zajistila, aby v rámci 11. ERF byla zohledněna jak tato strategie, tak 
i možnost zvýšit procentní podíl podpory pro jednotlivá odvětví určené na řešení potřeb 
rybářských komunit (včetně zvýšení jejich přispění k místnímu zabezpečení potravin) a na 
rozvoj rybolovné infrastruktury pro vykládku a místní zpracování úlovků, neboť rybolov 
představuje jeden z hlavních ekonomických zdrojů tohoto regionu.

4. vítá skutečnost, že zastoupení EU na Fidži bylo nedávno doplněno o další pracovníky, 
kteří se budou zvláště zabývat záležitostmi rybolovu, a věří, že toto opatření pomůže 
navázat se zeměmi tohoto regionu trvalé a konkrétní vztahy v oblasti rybolovu;

5. dále, v souladu s úmluvou „Cairns Compact“ ze srpna roku 2009, vyzývá k lepší 
koordinaci a vzájemnému doplňování se s dalšími aktéry, kteří v tomto regionu působí, co 
se týče rozvojové pomoci; vítá skutečnost, že se dne 12. června 2012 konalo druhé 
zasedání ministrů EU a Fóra tichomořských ostrovů, které upevňuje politický dialog mezi 
EU a Tichomořím, především v oblasti rybolovu a rozvoje, a zajišťuje tak lepší účinnost 
opatření přijímaných EU a zeměmi tohoto regionu;

6. zdůrazňuje, že zámořská loďstva musí ve spolupráci s tichomořskými zeměmi přispět ke 
snížení tlaku na rybolov populací tropického tuňáka, a to také prostřednictvím výrazného 
snížení míry úmrtnosti mladých jedinců druhu tuňák velkooký, jehož populace má pro 
region velký hospodářský význam a v současné době čelí nadměrnému rybolovu;

STRATEGIE V OBLASTI RYBOLOVU

A. Krátkodobá

7. zdůrazňuje, že je důležité zavést rybolovnou strategii pro západní a střední Tichomoří, a to 
s ohledem na význam tohoto regionu pro oblasti rybolovu a na hodnotu, kterou má pro 
loďstvo Unie a pro trh EU a její průmysl v odvětví zpracování produktů rybolovu, 
a zdůrazňuje rovněž, že by měla být zajištěna právní jistota pro plavidla působící v tomto 
regionu; 

8. uvádí, že strategie v oblasti přístupu ke zdrojům ve výlučných ekonomických zónách zemí 
tohoto regionu, kterou EU uplatňuje prostřednictvím dohod o spolupráci v odvětví 
rybolovu, nepřinesla, s výjimkou dohody s Kiribati, patřičné výsledky, a domnívá se, že 
pro obnovu a konsolidaci těchto dohod je zapotřebí zavést nový rámec úzkých 
a výhodných vztahů mezi různými zúčastněnými stranami;

9. domnívá se, že potíže plynou částečně ze skutečnosti, že EU neúspěšně jednala 
o dohodách se zeměmi západního Tichomoří, což je oblast, v níž se nacházejí výlučné 
ekonomické zóny Šalamounových ostrovů a Federativních států Mikronésie, místo aby 
svou energii zaměřila na oblast středního Tichomoří, kam se tradičně soustředila činnost 
loďstev Společenství provádějících lov košelkovými nevody;
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10. velmi oceňuje skutečnost, že Evropská komise dokončila předběžná šetření ohledně 
Cookových ostrovů a Tuvalu s cílem zahájit jednání o dohodách o rybolovu s těmito 
zeměmi a že byla podepsána příslušná memoranda o porozumění, která jsou 
předpokladem k tomu, aby bylo možné požádat Radu o mandát k jednání;

11. domnívá se, že tento nový směr jednání lépe odpovídá regionálnímu přístupu, který 
opakovaně požaduje Parlament, zejména v souvislosti s lovem vysoce stěhovavých druhů 
ryb; žádá Komisi, aby v případě jednání se smluvními stranami PNA a dalšími 
tichomořskými zeměmi AKT zajistila dodržování ustanovení WCPFC; 

12. uvádí, že přístup EU k Tichomoří by měl pomoci rozvojovým státům, zejména malým 
ostrovním rozvojovým státům, v jejich úsilí o získání větších výhod z udržitelného 
využívání tažných a vysoce stěhovavých rybích populací a měl by také pomoci posílit 
regionálního úsilí o udržitelnou ochranu a řízení rybolovu těchto populací, jak to 
požadovala revizní konference UNFSA;

13. vyjadřuje znepokojení nad výskytem nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu v této oblasti, a přestože uznává, že došlo k určitému zlepšení, co se týče správy 
v oblasti rybolovu, domnívá se, že tyto pokroky jsou stále ještě nedostatečné, zejména 
pokud jde o zavedení základních nástrojů pro boj s nezákonným, nehlášeným 
a neregulovaným rybolovem;

14. vyzývá Komisi, aby do ustanovení EPA, o níž jedná s tichomořskými zeměmi, začlenila 
výslovný odkaz na nařízení (ES) č. 1005/2008 o nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu;

15. vyzývá státy sdružené v rámci AKT, aby se i nadále aktivně zapojovaly do činností 
regionálních organizací pro řízení rybolovu a aby pravidelně informovaly občanskou 
společnost a socioprofesní organizace o rozhodnutích týkajících se rybolovu;

B. Střednědobá až dlouhodobá

16. žádá Komisi, aby přijala opatření za účelem zavedení dlouhodobější strategii týkající se 
přístupu loďstva EU ke zdrojům ve výlučných ekonomických zónách zemí této oblasti, 
která se bude opírat o rámcovou regionální dohodu mezi Evropskou unií a zeměmi 
západního a středního Tichomoří projednanou společně s FFA a založenou na těchto 
bodech:

a) dohoda by měla nastínit podmínky pro přístup loďstva EU, které by následně měly dostat 
konkrétní podobu ve dvoustranných dohodách o spolupráci v odvětví rybolovu 
uzavřených se zúčastněnými zeměmi;

b) dohoda by měla zavést režim transparentní správy, který zajistí zejména boj proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, přičemž by měla upřesnit 
nástroje, které by měly být použity, včetně dohody o opatřeních přístavních států;

c) dohoda by měla být založena na systému VDS, za předpokladu, že budou přijata opatření, 
která zajistí jeho transparentnost, zlepší jeho účinnost a jeho provádění všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami a zajistí, aby byl v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými 
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doporučeními;

d) při projednávání dohody by měly být prozkoumány způsoby, kterými by bylo možné 
zajistit, aby byly rozvojové podpory stanovené v rámci ERF soustředěny do dané oblasti 
prostřednictvím FFA, neboť tichomořské země AKT nemají k dispozici lidské a technické 
zdroje, aby mohly tyto fondy řádně využít;

17. zdůrazňuje, že v poslední etapě tohoto procesu by měl být uplatněn výlučně regionální 
přístup, tzn. tato etapa by měla mít formu uzavřené mnohostranné dohody o spolupráci 
v odvětví rybolovu se signatářskými zeměmi EPA, která loďstvu Společenství umožní 
přístup ke zdrojům ve výlučných ekonomických zónách těchto zemí;

18. doporučuje, aby Komise tuto strategii rybolovu pro tichomořský region a zvláštnosti 
ostrovních států zohlednila při revizi dohody z Cotonou;

19. zdůrazňuje, že Parlament musí být patřičně zapojen do procesu přípravy a vyjednávání 
i do dlouhodobého sledování a posuzování toho, jak fungují dvoustranné dohody, a to 
v souladu s ustanoveními SFEU; trvá na tom, aby byl Parlament okamžitě a plně 
informován, za stejných podmínek jako Rada, o všech fázích postupu týkajícího se dohod 
o partnerství v oblasti rybolovu, v souladu s čl. 13 odst. 2 a čl. 218 odst. 10 SFEU; 
připomíná své přesvědčení, že by Parlament na zasedáních Smíšeného výboru, která 
předpokládají dohody o rybolovu, měl být zastoupen pozorovateli; trvá na tom, aby se 
těchto zasedání účastnili i pozorovatelé občanské společnosti, včetně zástupců odvětví 
rybolovu z EU i ze třetích zemí;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal tuto zprávu Radě, Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úèelem této zprávy je doporuèit, aby byla v oblasti rybolovu zavedena dlouhodobá strategie 
pro region západního a støedního Tichomoøí, v níž bude zohlednìna nezbytnost koordinovat 
evropské politiky za úèelem posílení možných synergií, dosažení multiplikaèního úèinku, 
zajištìní co nejpøíznivìjších dopadù jak na státy Tichomoøí, tak na státy Evropské unie, 
a lepšího zviditelnìní EU v tomto regionu.

Tichomoøí má v oblasti rybolovu nesmírný význam, jelikož s 80 % svìtových úlovkù je 
nejvìtším producentem vysoce stìhovavých druhù ryb, zejména tuòákù, a konkrétnì oblast 
západního a støedního Tichomoøí vyprodukovala v roce 2010 49 % celkových úlovkù a 
v roce 2011 52 %.

Zemì AKT se nachází v sedmi regionech, z nichž pìt je v Africe, jeden v Karibské oblasti 
a jeden v Tichomoøí. Region Tichomoøí sestává z 15 ostrovních státù, mezi nìž patøí: 
Cookovy ostrovy, Východní Timor, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Federativní státy 
Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, 
Tuvalu a Vanuatu.

Tato zpráva je zamìøena konkrétnì na západní a støední Tichomoøí, a sice z následujících 
dùvodù: jedná se o oblast, která se vyznaèuje znaèným bohatstvím rybolovných zdrojù a je 
centrem nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; tuto oblast tvoøí ostrovní 
státy, které navíc patøí vìtšinou i mezi státy AKT; zamìøuje se na ni nová obchodní strategie 
EU založená na dohodách EPA; je pøíjemcem významné podpory z ERF, zamìøené na 
regionální rozvoj.

Budoucí strategie v oblasti rybolovu by mìla být nadále propojena také s Dohodou 
z Cotonou.  Vìtšinu státù západního a støedního Tichomoøí tvoøí ostrovní státy, které jsou 
souèástí skupiny zemí AKT. S ohledem na nutný a možný vývoj této dohody by se tato 
strategie v oblasti rybolovu mìla zaèlenit do nového rámce vztahù, které EU s tìmito zemìmi 
udržuje. Vìtšina možných rámcù vzájemných vztahù, o nichž se v souèasné dobì diskutuje, 
odpovídá regionálnímu zamìøení. Hlavní cíle EU spoèívají v podpoøe sociálnì ekonomického 
rozvoje regionu prostøednictvím pøizpùsobení se zmìnì klimatu a politiky zahranièního 
obchodu, a souèasnì v prosazování udržitelného využívání rybolovných zdrojù díky 
transparentnímu systému øízení.

Aspekty související s rybolovem:

Počet loďstev, která se v západním a středním Tichomoří zabývají lovem pomocí 
košelkových nevodů, výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2003 zde působilo 191 plavidel tohoto 
druhu, v roce 2010 jich bylo již 268 a v roce 2012 pak 280. Současně byl zaznamenán i nárůst 
intenzity rybolovu a také úlovků. Jedná se zpravidla o asijská plavidla a o plavidla 
z ostrovních států. Loďstvo EU lovící pomocí košelkových nevodů má od roku 1999 pouze 
čtyři plavidla, což představuje přibližně 2 % z celkového počtu loďstev tohoto typu, která 
v daném regionu působí, a jejich úlovky odpovídají 7 % z celkového úlovku, který zde tento 
způsob lovu poskytuje.
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Je tøeba zdùraznit, že v Tichomoøí existují tøi regionální organizace zabývající se správou 
rybolovu:

a) Meziamerická komise pro tropické tuòáky (IATTC), která pokrývá oblast západního 
Tichomoøí od Spojených státù amerických až po Chile. Je povìøena zachováním 
a øízením lovu tuòákù a odpovídá také za provádìní Mezinárodního programu na ochranu 
delfínù (PICD). Evropská unie se stala øádným èlenem této komise dne 7. èervna 2006. 
Ve vodách IATTC pùsobí 30 plavidel Spoleèenství (5 z nich provádí lov pomocí 
košelkových nevodù a 25 lov na dlouhou lovnou šòùru). 

b) Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), která se rovněž 
zabývá zachováním a řízením lovu tuňáků a dalších vysoce stěhovavých druhů ryb. 
Úmluva nabyla platnosti v roce 2004. Loďstvo Společenství, které působí na základě této 
Úmluvy, sestává ze 4 plavidel lovících pomocí košelkových nevodů a ze 14 plavidel 
lovících na dlouhou lovnou šňůru.

c) Regionální organizace pro øízení rybolovu v jižním Tichomoøí (SPRFMO), která se 
zabývá øízením pelagických druhù, mezi nìž patøí zejména kranas a oliheò, a rovnìž 
øízením druhù žijících pøi dnì, napø. èervenice obecné, ledovky antarktické, pilonoše 
a drsnatcovitých. Jedná se o nejnovìjší úmluvu, která nabyla platnosti dne 24. srpna 2012, 
a EU patøí k jejím zakládajícím èlenùm. V této oblasti pùsobí 8 trawlerù pro pelagický 
rybolov z Nizozemska, Nìmecka a Litvy, které se zabývají lovem kranasù.

Pokud jde o dohody o partnerství v odvětví rybolovu, EU podepsala dohody s Kiribati, 
Šalamounovými ostrovy a Federativními státy Mikronésie. Poslední z těchto dohod nebyla 
nikdy provedena, přestože již EU zaplatila první splátku finančního příspěvku a majitelé 
plavidel již uhradili poplatky za své licence. Jednání o dohodě s Šalamounovými ostrovy 
ustrnula na mrtvém bodě, tudíž jedinou platnou dohodou je zatím dohoda s Kiribati, která se 
v současnosti nachází ve stadiu revize. Pokud jde o možnosti uzavření nových dohod, GŘ 
MARE podepsal v květnu 2012 memorandum o porozumění s Cookovými ostrovy a v červnu 
téhož roku memorandum o porozumění s Tuvalu. Nedávno byly pro obě tyto země zveřejněny 
hodnotící studie ex-ante a Komise je nyní připravena požádat Radu o mandát k projednání 
budoucích dohod o partnerství.

Pouze 20 % vod, které spadají do působnosti WCPFC, je mezinárodními vodami, tudíž je 
velmi důležité, aby loďstvo Společenství získalo přístup do výlučných ekonomických zón. Co 
se týče úlovků, pouze 5 % z nich pochází z mezinárodních vod, nebo� značná část těchto vod 
je pro rybolov uzavřena.

Kromì Kiribati má loïstvo EU zájem uzavøít dohody také s Tokelau, Nauru, Tuvalu a 
s Cookovými ostrovy, nebo� výluèné ekonomické zóny tìchto zemí sousedí s mezinárodními 
vodami, v nichž loïstvo EU pùsobí, a souèasnì se nacházejí v blízkosti latinskoamerických 
zpracovatelských továren.

V této oblasti již tradičně působí různá regionální sdružení, což se týká i oblasti rybolovu. 
Hlavními subregionálními organizacemi jsou Fórum tichomořských ostrovů, pod nějž spadá 
FFA, a Smluvní strany Dohody z Nauru (PNA). 
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Cílem FFA je podpoøit udržitelný lov tuòákù v regionu støedního a západního Tichomoøí. 
PNA je subregionální dohoda, kterou uzavøely Federativní státy Mikronésie, Kiribati, 
Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy a Tuvalu. 
Jejím hlavním cílem je øízení zdrojù tuòáka ve výluèných ekonomických zónách tìchto zemí.

Regionální přístup se uplatňoval již v minulosti, například prostřednictvím mnohostranné 
dohody, kterou země této oblasti uzavřely se Spojenými státy americkými v roce 1988. Tato 
dohoda byla podepsána s FFA a v roce 2003 obnovena na období let 2003–2013 a povoluje 
rybolovnou činnost 55 plavidel lovících košelkovými nevody a stanoví finanční kompenzaci 
ve výši 14 milionů USD ročně, navýšenou o další 4 miliony USD, které hradí majitelé 
plavidel. V současné době je tato dohoda revidována, přičemž se počítá se stanovením 40–45 
plavidel lovících košelkovými nevody, 8 000 dnů rybolovu a nákladů přibližně ve výši 
60 milionů USD. 

VDS představuje nástroj, který užívají země PNA za účelem řízení intenzity rybolovu. 
Spočívá v systému přidělování dnů rybolovu ve výlučných ekonomických zónách uvedených 
zemí, a to za minimální cenu 6 000 dolarů za plavidlo a den rybolovu. Tento režim začal platit 
v prosinci 2007. Jeho cílem je maximalizovat ekonomickou míru návratnosti rybolovu pro 
pobřežní země. Kromě toho by měl omezit a snížit úlovky tuňáků a splnit doporučení WCPFC 
týkající se snížení intenzity rybolovu v případě loďstev provádějících lov košelkovými 
nevody. Vzhledem k tomu, že nebyly dosaženy vytčené cíle, například snížení intenzity 
rybolovu o 30 %, je zapotřebí revidovat opatření týkající se ochrany zdrojů a řízení WCPFC. 
 
Tento režim není dostatečně transparentní a neplní dané cíle, nebo� ty byly vždy značně 
překračovány. Podle údajů WCPFC mělo být na rok 2008 přiděleno 35 738 dnů rybolovu, 
přičemž bylo přiděleno 38 120 dnů, v roce 2010 bylo stanoveno 40 732 dnů a přiděleno bylo 
49 614 dnů, tedy o 22 % více, a v roce 2011, kdy mělo být přiděleno 35 136 dnů, bylo 
přiděleno 54 685 dnů, tedy o 56 % více.
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Obchodní aspekty:

Svìtové úlovky tuòákù stabilnì dosahují pøibližnì 4,2 milionù tun a nepøedpokládá se, že by 
došlo k jejich zásadnímu zvýšení. 80 % tuòákù se spotøebuje v konzervovaném stavu. 
Evropská unie zajiš�uje pouhých 8 % svìtové produkce konzerv, což znamená, že 92 % se 
vyrábí ve tøetích zemích, vìtšinou rozvojových. Vzhledem k tomu, že trh s tuòákem velmi 
citlivì reaguje na cenové výkyvy na svìtovém trhu, jakékoliv udìlení koncese tøetím zemím 
mùže zásadním zpùsobem ovlivnit ostatní zemì, kterým byly udìleny celní koncese.

GŘ TRADE vyjednalo uzavření prozatímní dohody o partnerství s Papuou-Novou Guineou 
a Fidži, v níž byl zaveden nový přístup v oblasti obchodních vztahů mezi zeměmi AKT a EU, 
jehož cílem je přizpůsobit systém celních preferencí, který vyplývá z Dohody z Cotonou, 
doporučením Světové obchodní organizace. Prozatímní dohoda o partnerství byla dočasně 
uplatňována od prosince 2009. Evropský parlament ji ratifikoval v lednu 2011 a Rada v únoru 
téhož roku. Parlament Papuy-Nové Guiney tuto prozatímní dohodu o partnerství ratifikoval 
v květnu 2011, zatímco Fidži ji ještě neuplatňuje.

Evropská unie využívá celních koncesí jakožto nástroje k podpoøe hospodáøského rozvoje 
tøetích zemí. Obecnì platí, že tento druh preferenèního celního zacházení se mùže týkat pouze 
produktù, které pocházejí z pøijímající zemì, což jsou tzv. pravidla pùvodu. 

V èlánku 1 prozatímní dohody o partnerství se stanoví cíle, jimiž jsou zlepšení pøístupu 
k trhùm, podpora udržitelného rozvoje a zavedení zóny volného obchodu. Prostøednictvím 
této dohody pøiznala EU odchylku od pravidel pùvodu, pokud jde o konzervy z tuòáka 
a høbety z tuòáka. Tato odchylka byla pøiznána bez ohledu na možné dopady, které toto 
opatøení mohlo vyvolat nejen v oblasti evropského zpracovatelského prùmyslu, ale zejména 
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v oblasti zpracovatelského prùmyslu ostatních tøetích zemí vèetnì zemí AKT, což uvedl 
i Výbor pro rybolov EP ve svém stanovisku k návrhu rozhodnutí Rady o uzavøení prozatímní 
dohody o partnerství mezi Evropským spoleèenstvím na jedné stranì a tichomoøskými státy 
na stranì druhé1.

V souèasnosti GØ TRADE jedná s tichomoøskými zemìmi AKT o uzavøení dohody 
o hospodáøském partnerství, která by nahradila prozatímní dohodu. Tato dohoda by se mìla 
týkat všech zemí AKT v tomto regionu a mìla by být rozšíøena i na obchod se službami. 
Kapitola týkající se rybolovu je pøitom v rámci jednání považována za jednu z nejspornìjších. 
Zemì AKT požadují, aby byla udìlena odchylka od pravidel pùvodu pro všechny produkty 
rybolovu vèetnì èerstvých a zmrazených ryb. EU žádá, aby byla zavedena øádná správa 
v oblasti rybolovu, která zaruèí udržitelný rozvoj rybolovných èinností, a aby byl loïstvu 
Spoleèenství umožnìn pøístup ke zdrojùm. 

Tento nepøimìøený zájem o rybolov se zdá být paradoxní, nebo� v krátkodobém mìøítku 
byly odchylky od pravidel pùvodu udìleny pouze v pøípadì Papuy-Nové Guiney, a to 
z dùvodu problémù pøi vývozu do EU kvùli znaèné vzdálenosti, neexistenci úspor z rozsahu 
a vysokých výrobních nákladù, které jsou dány mimo jiné napøíklad cenou elektrické energie. 
Veškeré výše uvedené faktury snižují její konkurenceschopnost v pomìru k ostatním 
velmocím v oblasti konzervárenského prùmyslu, mezi nìž patøí napøíklad Thajsko. Pokud by 
EU uzavøela s touto zemí dohodu o volném obchodu a konzervovaný tuòák by byl zahrnut 
mezi produkty nezatížené clem, znamenalo by to pro tyto ostrovní tichomoøské státy znièení 
veškerých možností rozvoje konzervárenského prùmyslu.

Tento paradoxní zájem o zaèlenìní záležitostí souvisejících s rybolovem do dohody 
o hospodáøském partnerství by mohl být mimo jiné vysvìtlen tak, že se jedná o zpùsob, jak se 
vyhnout uplatnìní naøízení Rady (ES) è. 1005/2008, kterým se zavádí systém Spoleèenství 
pro pøedcházení, potírání a odstranìní nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, 
zejména od okamžiku, kdy Evropská komise oznámila, že nìkteré zemì, napøíklad Vanuatu 
a Fidži, by mohly být urèeny jako nespolupracující tøetí zemì ve smyslu uvedeného naøízení. 
Tento postup nadále probíhá, a pokud by tyto zemì byly urèeny jako nespolupracující, došlo 
by k zákazu vývozu z tìchto zemí do EU. Šetøení se zamìøují i na další zemì tohoto regionu, 
pøièemž je poukazováno na problémy vyplývající z neexistence transparentního 
a udržitelného øízení regionu.

Aby se zabránilo rizikùm, která by mohlo zpùsobit rozšíøení odchylky od pravidel pùvodu, 
mìlo by být zaruèeno, že se tato odchylka nebude vztahovat na produkty pocházející 
z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, že se posílí boj proti tomuto 
zpùsobu rybolovu a že bude zdokonalen systém VDS, pøièemž pøednost se bude dávat 
udržitelnosti rybolovu pøed ekonomickými výhodami. Kromì toho by mìl být zajištìn pøístup 
ke zdrojùm ve výluèných ekonomických zónách tìchto zemí, což mùže pøedstavovat 
protiváhu uvedeného opatøení ve smyslu kompenzace rybolovných zájmù EU.

Aspekty rozvojové politiky:

V období 2006–2011 byla EU po Austrálii druhým největším dárcem rozvojové pomoci 

1 A7-0365/2010.
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v regionu západního a středního Tichomoří.

Tichomořské země dostávají z desátého ERF přibližně 745 milionů EUR (2008-2013), včetně 
74 milionů pro zámořské země a území. Na podporu odvětví rybolovu je z této částky určeno 
pouhých 17,2 milionů EUR, což představuje o něco více než 2 % finančních prostředků 
z fondu.

Uvedených 17,2 milionů bylo určeno na regionální projekty v oblasti rybolovu, 8,2 milionů 
na DEVFISH II (Rozvoj udržitelných lovišť tuňáků) a 9 milionů na SCICOFish za účelem 
vědecké podpory řízení pobřežních a oceánských lovišť. 

Porovnáme-li procentní podíl rozvojové podpory určené na rybolov s celkovou výší podpory 
pro tento region, zjistíme, že je velmi nízký. Tato podpora je téměř v plné výši poskytována 
na úrovni regionu a jejími koordinátory jsou Sekretariát pro tichomořské společenství (SPC 
podle anglické zkratky), který je vědeckým spolupracovníkem WCPFC, a FFA. Je určena na 
hodnocení populací tuňáka, školení pozorovatelů nebo zlepšování dohledu nad rybolovnými 
činnostmi. Tuto podporu však nelze použít na vnitrostátní či místní úrovni pro účely 
modernizace či zřizování nových rybolovných infrastruktur, jejichž nedostatek se v této 
oblasti projevuje již dlouhodobě. 
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STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ

pro Výbor pro rybolov

Pro komplexní strategii EU v oblasti rybolovu v Tichomoří. 
(2012/2235(INI))

Navrhovatel: Maurice Ponga

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v tichomořském regionu má 15 států sdružených v rámci AKT zvláštní 
vztahy s Evropskou unií, jež se zakládají na dohodě z Cotonou, a že odvětví rybolovu, 
včetně pobřežního a příbřežního rybolovu, zpracování a vodního hospodářství, hraje 
v těchto zemích významnou roli, pokud jde o otázku potravinové bezpečnosti 
a hospodářský a sociální rozvoj;

2. poukazuje na to, že je nutné, aby politiky Unie byly v souladu s rozvojovými cíli podle 
článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
opatření vztahující se k rybolovu v Tichomoří byla v souladu s vnějším rozměrem 
společné rybářské politiky a se společným sdělením Komise a vysoké představitelky 
s názvem „Směrem k obnovenému rozvojovému partnerství mezi EU a Tichomořím“1 
a aby byla zárukou zodpovědného a udržitelného využívání rybolovných zdrojů a zároveň 
přispěla k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a reagovala na problémy v oblasti životního 
prostředí v tichomořském regionu; důrazně podporuje návrh Komise a vysoké 
představitelky, aby se zámořské země a území (ZZÚ) v Tichomoří staly katalyzátorem 
udržitelného růstu podporujícího začlenění a lidského rozvoje v této oblasti, a to včetně 
odvětví rybolovu;

3. vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci na regionální a subregionální úrovni 
a zajistila, že politiky EU v oblasti rybolovu budou slučitelné se stávajícími regionálními 
smlouvami a dohodami včetně dohody z Nauru a jejích prováděcích protokolů;

1 JOIN(2012)6 final, 21. března 2012.
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4. zdůrazňuje, že zámořská loďstva musí ve spolupráci s tichomořskými zeměmi přispět ke 
snížení tlaku na rybolov populací tropického tuňáka, a to také prostřednictvím výrazného 
snížení míry úmrtnosti mladých jedinců druhu tuňák velkooký, jehož populace má pro 
region velký hospodářský význam a v současné době čelí nadměrnému rybolovu;

5. lituje toho, že přístup EU k rybolovu v oblasti Tichomoří není zaměřen regionálně, 
přičemž má na paměti mobilitu populací ryb, přestože řada zemí tohoto regionu takovýto 
přístup výslovně vyžaduje; vyzývá Komisi, aby usilovala o zavedení všeobecného rámce 
pro řádné řízení odvětví rybolovu na úrovni regionu, a to především posílením spolupráce 
s tichomořskými zeměmi na dvoustranné a regionální úrovni a za pomoci příslušných 
regionálních organizací pro řízení rybolovu;

6. poukazuje na nutnost koordinovat aktivity EU v tichomořské oblasti, především podporu 
poskytovanou odvětví rybolovu prostřednictvím Evropského rozvojového fondu, 
finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci a investičních nástrojů pro oblast 
Tichomoří, a finanční příděly na podporu odvětví v rámci stávajících dohod o udržitelném 
rybolovu;

7. dále, v souladu s úmluvou „Cairns Compact“ ze srpna roku 2009, vyzývá k lepší 
koordinaci a vzájemnému doplňování se s dalšími aktéry, kteří v tomto regionu působí, co 
se týče rozvojové pomoci; vítá skutečnost, že se dne 12. června 2012 konalo druhé 
zasedání ministrů EU a Fóra tichomořských ostrovů, které upevňuje politický dialog mezi 
EU a Tichomořím, především v oblasti rybolovu a rozvoje, a zajišťuje tak lepší účinnost 
opatření přijímaných EU a zeměmi tohoto regionu;

8. vyzývá Komisi, aby se u příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu, a to 
především u Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), 
Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), Sekretariátu 
tichomořského společenství (SPC) a u agentury FFA (Forum Fisheries Agency), 
zasazovala o prosazování udržitelného rybolovu prostřednictvím posílení boje proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a aby podporovala činnost 
vědeckých výborů tím, že jim poskytne relevantní informace týkající se dostupných zásob 
ryb;

9. vyzývá státy sdružené v rámci AKT, aby se i nadále aktivně zapojovaly do činností 
regionálních organizací pro řízení rybolovu a aby pravidelně informovaly občanskou 
společnost a socioprofesní organizace o svých rozhodnutích týkajících se rybolovu.
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