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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že podle výroční hospodářské zprávy Vědeckotechnického 
a hospodářského výboru pro rybářství (STEFC) za rok 2019 o rybářském loďstvu EU1, 
byla v roce 2017 zachována ziskovost loďstva EU, když byl zaznamenán čistý zisk ve 
výši 1,3 miliardy EU, přičemž se v roce 2019 očekává lehké zlepšení výkonnost 
vzhledem k vyšším cenám za vykládku a přetrvávajícím nízkým cenám pohonných 
hmot a nízkým úrokovým mírám; 

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 151 981 
rybářů, přičemž se odhaduje, že přinejmenším 43 747 z nich bylo zaměstnáno jako 
neplacené pracovní síly2;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 se celková zaměstnanost v rybářském loďstvu EU 
snižovala v průměru o 1,3 % ročně, částečně v souvislosti se snižováním kapacity 
loďstva; 

1. uznává, že pobřežní regiony historicky závislé na rybolovu by měly dostávat finanční 
podporu s cílem rozvinout nová odvětví a vytvořit nová pracovna místa, a vyzývá 
členské státy, aby zavedly cílené politiky na tvorbu různých pracovních míst 
a využívání digitálních řešení; dále podporuje kombinované využívání Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF) a nového fondu na podporu oživení 
v pobřežních oblastech;

2. konstatuje, že Evropský sociální fond byl široce využíván pro revitalizaci pobřežních 
a venkovských oblastí tím, že poskytl lidem vyloučeným z trhu práce možnosti odborné 
přípravy a zaměstnání upravené na míru místním potřebám a odvětvím; vzhledem 
k tomu, že ENRF přispívá do ekonomiky rybolovu a mořské ekonomiky i k sociálnímu 
začleňování a rozvoji;

3. poukazuje na značné hospodářské dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost toho, aby 
členské státy přidělovaly evropské prostředky na podporu zachování a tvorby 
pracovních míst v odvětví rybolovu; 

4. vítá přidanou hodnotu strategických změn v EU, zejména v oblasti zelené a digitální 
transformace, od nichž se očekává, že vytvoří v pobřežních regionech nová pracovní 
místa a dále posílí jejich hospodářský rozvoj; 

5. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout pracovníkům v odvětví rybolovu a lidem 
zajímajícím se o tuto práci přístup ke kurzům odborné přípravy, k poradenství, stážím 
a odbornému vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se novým tržním trendům (jako 
jsou např. ekologické potraviny, specializovaný cestovní ruch, prodej a podpora 

1 Výroční zpráva STEFC za rok 2019 (STECF 19-06).
2 V těchto počtech neplacených pracovních sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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místních výrobků prostřednictvím nových technologií); 

6. připomíná, že vzájemné uznávání kvalifikací a osvědčení v oblasti námořní bezpečnosti 
v EU zvýší mobilitu zaměstnanců a zvýší atraktivitu námořních profesí pro mladou 
generaci; zastává názor, že uznávání osvědčení by nemělo vyžadovat nadměrnou 
finanční a administrativní zátěž;

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a zachování 
pracovních míst; připomíná, že rybáře je třeba podpořit v pokračování v profesní dráze 
na pobřeží, pokud ze zdravotních důvodů nebo v důsledku jiných faktorů nebudou moci 
pokračovat v práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že evropské fondy, zejména 
Evropský sociální fond, by měly podpořit jejich hladší profesní přechod;

8. připomíná, že politika soudržnosti EU je hlavní investiční politikou EU na snížení 
hospodářských, sociálních a územních rozdílů; vyzývá dále členské státy a Komisi, aby 
rovněž využily prostředky z nástroje pro mimořádnou podporu, a zejména z ENRF, jako 
nástroje na zapojení občanů na místní úrovni do nacházení odpovědí na výzvy, jimž 
odvětví rybolovu čelí;

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných místních akčních skupin, jež představují místní 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem zabývající se místními strategiemi 
rozvoje lokální výroby potravin, lepším využíváním přírodních zdrojů, zvyšováním 
atraktivity venkova díky posilování služeb a kultury i tvorbou pracovních míst; zastává 
názor, že provádění takových strategií by se mělo podpořit z evropských fondů;

10. zdůrazňuje proto, že je důležité podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších mořských 
produktů a zjednodušit správní a technické požadavky v zájmu rozvoje místních trhů 
s čerstvými rybami; vybízí k další digitalizaci tohoto odvětví, jež by měla umožnit lepší 
spolupráci mezi rybáři a spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a dalších mořských 
produktů a předcházet plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k odborné přípravě v této 
oblasti podporované z fondů EU; 

11. je hluboce znepokojen otázkami zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a stresující 
pracovní podmínky i jejich vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto příslušné 
orgány, aby pracovníkům v tomto odvětví zajistily bezpečné a důstojné pracovní 
podmínky;

12. vyjadřuje znepokojení nad stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu a vyzývá 
k pobídkám, jež by přitáhly mladou generaci; vyzývá členské státy, aby podniky 
příslušné kroky na odstranění překážek v zahájení profesní dráhy v tomto odvětví, jako 
jsou vysoké počáteční náklady při zahájení podnikání, příjmová nestabilita a nejistota 
ohledně trvání profesní dráhy; vítá projekty financované z EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených programů a podněcujících je k zahájení profesní 
dráhy v odvětví rybolovu3;

13. domnívá se, že zapojení bývalých rybářů se zdravotním postižením do trhu práce tím, že 
se jim zajistí přístupné pracovní prostředí, vede k sociálnímu začleňování a vytváří 

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten, Finsko

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en
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pobídky pro tvorbu příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských komunitách.


