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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o inovaci a diverzifikaci drobného 

pobřežního rybolovu v oblastech, které jsou na rybolovu závislé1, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o úloze cestovního ruchu spjatého 

s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu2, 

s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2017 o podpoře soudržnosti a rozvoje 

v nejvzdálenějších regionech EU: uplatňování článku 349 Smlouvy o fungování EU3, 

s ohledem na nařízení (EU) č. 1380/2013 o nové společné rybářské politice4, 

s ohledem na nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu 

a akvakultury5, 

 s ohledem na nařízení (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském 

fondu (ENRF)6, 

A. vzhledem k tomu, že rybolov, zvláště ten drobný, je tradiční aktivitou, která svou 

specifičností určuje identitu a způsob života obyvatelstva ve většině pobřežních oblastí 

v „regionech s nízkým růstem“ (jakým je například italské Mezzogiorno nebo některé 

oblasti Řecka, Chorvatska, Španělska a Portugalska) a „regionů s nízkými příjmy“ 

(například některé oblasti Bulharska a Rumunska), které zmiňuje příslušná zpráva 

Komise; 

B. vzhledem k tomu, že prostředky k obživě 12 % světového obyvatelstva závisí na 

rybolovu a akvakultuře, a že tedy obchodování s produkty rybolovu může mít obrovský 

socioekonomický dopad, přičemž se má za to, že okolo 40 % produkce je uváděno na 

mezinárodní trhy a hodnota ročního vývozu přesahuje 115 miliard EUR; 

C. vzhledem k tomu, že drobný rybolov, tradiční rybolov, pobřežní rybolov a sběr 

měkkýšů a korýšů jsou z hospodářského, územního, sociálního a kulturního hlediska 

významné v mnoha pobřežních oblastech EU, včetně ostrovů a nejvzdálenějších 

regionů, a proto je třeba toto odvětví chránit a podporovat ve vztahu k průmyslovému 

rybolovu a rybolovu ve velkém měřítku a k průmyslové akvakultuře; 

D. vzhledem k tomu, že tradiční rybolov využívá zařízení a metody, které mají menší 

dopad na situaci ohrožených rybích populací; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0109. 
2 Přijaté texty, P8_TA (2017)0280. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2017)0316. 
4 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22. 
5 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1. 
6 Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1. 
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E. vzhledem k tomu, že tradiční rybolov má významné dopady na budoucnost méně 

rozvinutých pobřežních a ostrovních komunit Unie; vzhledem k tomu, že je nezbytné 

pěstovat zájem mladých lidí o zapojení do tohoto odvětví a poskytnout jim kvalitní 

výcvik mimo jiné i v tradičním a pobřežním rybolovu s cílem přispět k rozvoji oblastí 

závislých na rybolovu a podpořit obyvatelstvo k tomu, aby v těchto oblastech zůstávalo; 

F. vzhledem k tomu, že za účelem dosažení maximálního udržitelného výnosu je nezbytné 

uplatnit regionální přístup, který zohlední vědecká kritéria a socioekonomické prvky; 

G. vzhledem k tomu, že EU představuje největší trh s produkty rybolovu na světě a že 

právě z toho důvodu je stále více nezbytné, aby byl rybolov nejen výnosný, ale také 

vyvážený a udržitelný; 

H. vzhledem k tomu, že je rybolov stále na ústupu, což vede k závažnému hospodářskému 

úpadku mnoha pobřežních a ostrovních oblastí, včetně těch, které se nacházejí 

v zaostávajících regionech, což má za následek úbytek populace, neboť obyvatelstvo se 

přesouvá do oblastí s lepší perspektivou vzdělání a zaměstnání; 

I. vzhledem k tomu, že opatření týkající se těchto regionů, která se přijímají jako součást 

společné rybářské politiky, musí být udržitelná ze sociálního a ekonomického hlediska, 

aby zajistila, že drobný rybolov zůstane životaschopný; vzhledem k tomu, že druhy 

lovené při pobřežním rybolovu jsou mimořádně hodnotné ze sociálně-ekonomického 

hlediska, ačkoli tvoří jen malý podíl komerčního rybolovu; 

J. vzhledem k tomu, že článek 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že „členské státy při 

přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici (…) uplatňují transparentní 

a objektivní kritéria (...)“ a že „používaná kritéria mohou mimo jiné zahrnovat (…) 

přínos pro místní hospodářství“; vzhledem k tomu, že v tomto rámci musí EU věnovat 

zvláštní pozornost loďstvům z méně rozvinutých regionů; 

K. vzhledem k tomu, že ženy hrají v tradičním rybolovu zásadní úlohu, zejména 

v činnostech souvisejících se zpracováním a se sběrem měkkýšů a korýšů; 

L. vzhledem k tomu, že cílem politiky soudržnosti EU je omezovat rozdíly mezi regiony 

a mezi členskými státy tím, že podporuje sladění jejich hospodářských, sociálních 

a územních podmínek, a vzhledem k úloze, již odvětví rybolovu a odvětví, která s ním 

přímo či nepřímo souvisejí, hrají v rozvoji pobřežních regionů; 

M. vzhledem k tomu, že v důsledku mnoha přímých i nepřímých pracovních míst, která se 

tvoří v odvětví rybolovu, sběru měkkýšů a korýšů, akvakultury a v pomocných 

odvětvích, jakož i v odvětvích uvádění na trh a zpracování produktů rybolovu, mají tato 

odvětví zásadní socioekonomický význam; 

N. vzhledem k tomu, že některé pobřežní rybolovné oblasti zaostávajících regionů se 

nacházejí v blízkosti hospodářsky rozvinutých oblastí a turistických destinací, ale 

navzdory tomu se jim nedaří dosáhnout odpovídajícího hospodářského růstu; 

O. vzhledem k tomu, že v těchto regionech roste tlak na využívání mořských zdrojů a že 

odvětví rybolovu je často marginalizováno ve prospěch cestovního ruchu, ačkoli oba 

sektory jsou vzájemně slučitelné a doplňují se; 
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P. vzhledem k tomu, že článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uznává 

zvláštní ekonomickou a sociální situaci nejvzdálenějších regionů, kterou 

ze strukturálního hlediska zhoršují určité faktory (odlehlost, ostrovní povaha, malá 

rozloha, složitý povrch a podnebí a závislost na malém množství produktů apod.), 

jejichž přetrvávání a slučování vážně omezuje jejich rozvoj; 

Q. vzhledem k tomu, že v méně rozvinutých regionech, zejména nejvzdálenějších 

regionech, je velká část místního obyvatelstva závislá na drobném pobřežním a místním 

rybolovu, ve kterém chybí mladí lidé, neboť jde o málo atraktivní, málo oceňované 

a často špatně odměňované odvětví; 

R. vzhledem k tomu, že za účelem zaručení konkurenceschopnosti produktů rybolovu 

z nejvzdálenějších regionů na hlavních cílových trzích je mimo jiné třeba zajistit, aby 

nedošlo k žádnému zvýšení jejich cen v souvislosti s náklady na dopravu; 

S. vzhledem k tomu, že rekreační rybolov a s ním spojený cestovní ruch mají významný 

hospodářský dopad a mohly by do těchto regionů přinést hospodářskou diverzifikaci; 

T. vzhledem k tomu, že strategie EU týkající se modré ekonomiky podporuje udržitelný 

hospodářský rozvoj v pobřežních oblastech; 

U. vzhledem k tomu, že námořní a pobřežní cestovní ruch zaměstnává v EU 3,2 milionu 

osob a vytváří zde celkem 183 miliard EUR hrubé přidané hodnoty; 

1. zdůrazňuje, že rybolov, zvláště drobný rybolov, a udržitelný pobřežní a námořní 

cestovní ruch jsou důležité pro rozvoj všestranného sociálního a ekologického 

námořního hospodářství; zdůrazňuje, že je důležité diverzifikovat nabídku cestovního 

ruchu tím, že se podpoří aktivity udržitelné z hospodářského a environmentálního 

hlediska, jež budou usnadňovat a celoročně podporovat přístup k námořnímu dědictví, 

podmořskému cestovnímu ruchu, gastronomickému cestovnímu ruchu a k vodním 

sportům s cílem vyvážit sezónní výkyvy; domnívá se, že je nezbytná větší finanční 

podpora pro malé a střední podniky, které vytvářejí inovativní řešení pro pobřežní a 

námořní cestovní ruch, pomocí finančních nástrojů, jako je iniciativa Horizont 2020; 

2. konstatuje, že diverzifikace se stala téměř všude nezbytným předpokladem pro mnoho 

drobných rybářů, zvláště pak pro ty v zaostávajících regionech, neboť tam bývají příjmy 

z rybolovu nedostatečné a rybáři se musí spoléhat na dodatečné zdroje příjmu, včetně 

nových forem cestovního ruchu spojeného s určitými odvětvími, jako je rybářský 

cestovní ruch; vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly využívání různých fondů 

EU společně s Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) s cílem rozvinout 

v těchto oblastech rybářský cestovní ruch a zpracování ryb a diverzifikovat tak zdroje 

příjmů; zdůrazňuje však, že tato diverzifikace nesmí v žádném případě ohrozit 

rybolovnou činnost ve vlastním slova smyslu a že činnost drobných rybářů musí získat 

uznání a finanční podporu, a to i během období biologického klidu; 

3. vyzývá členské státy a Komisi, aby investovaly do odborné přípravy a technologického 

rozvoje celého odvětví rybolovu s cílem přilákat do zaostávajících regionů vysoce 

kvalitní lidské zdroje a zajistit, aby tam tito pracovníci zůstali; poukazuje na to, že 

investice do lidského kapitálu a akce na podporu odborného vzdělávání v odvětví 

rybolovu jsou základními podmínkami pro dosažení udržitelného 
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a konkurenceschopného růstu; poukazuje na úlohu, již může hrát Evropský sociální 

fond ESF při zdokonalování vzdělávání a odborné přípravy, a to i v oblasti drobného 

a pobřežního rybolovu; zdůrazňuje význam vytvoření místních akčních skupin v oblasti 

rybolovu, které podpoří toto odvětví, a význam jejich činnosti; 

4. vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby zajistily udržitelnou inovativní 

infrastrukturu, jež mimo jiné zahrne rychlé internetové připojení a kvalitní informační 

technologie, přičemž cílem je pomoci rybářům v méně rozvinutých regionech, aby 

rozšířili své pole působnosti směrem od tradičních rybolovných činností, a to 

zdokonalením jejich činnosti a současně zvýšením slučitelnosti jejich činnosti s jinými 

hospodářskými odvětvími, zejména s doplňkovými odvětvími; poukazuje na potenciál 

víceodvětvových projektů, které podporují hospodářský, sociální a územní rozvoj méně 

rozvinutých pobřežních oblastí, přičemž využívají součinnost mezi evropskými fondy, 

zejména EFRR, ENRF a ESF; zdůrazňuje význam modré ekonomiky, která může 

přispět k hospodářskému růstu zaostávajících pobřežních a ostrovních regionů; 

5. klade důraz na nutnost podporovat činnost organizací producentů a mezioborových 

organizací a jejich zřizování s cílem zlepšit konkurenceschopnost odvětví a jeho 

postavení na trhu; 

6. zdůrazňuje význam Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), který poprvé 

sdružuje financování integrované námořní politiky, rybářské politiky a financování 

prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), s cílem podpořit udržitelný 

a z hlediska životního prostředí šetrný rozvoj rybolovu, akvakultury a zpracování 

produktů rybolovu, podpořit diverzifikaci příjmů v komunitách věnujících se rybolovu, 

které jsou na těchto odvětvích závislé, zejména pokud jde o drobný pobřežní rybolov, 

podpořit odborné vzdělávání žen a mladých lidí a zapojit nové podnikatele do tohoto 

odvětví; vyzývá členské státy, aby urychlily využívání ENRF, zejména pokud jde 

o částky přidělené na odbornou přípravu a odbornou kvalifikaci místního obyvatelstva 

a na rozvoj činností určených k doplnění tradičního rybolovu; domnívá se, že podpora 

poskytovaná nejvzdálenějším regionům na přepravu ryb až do jejich dodání na 

mezinárodní trh musí být zachována nebo dokonce zvýšena, aby byly zaručeny rovné 

podmínky hospodářské soutěže s produkty z jiných oblastí; poukazuje na to, že je 

důležité přidělit fondu ENFR dostatečné finanční prostředky na období po roce 2020, 

aby mohl nadále podporovat pobřežní rozvoj oblastí závislých na rybolovu; 

7. zdůrazňuje, že rybáři, zvláště drobní rybáři v mnoha zaostávajících regionech dosáhnou 

na finanční podporu jen s obtížemi, a to v důsledku dluhové zátěže a tlaků na veřejné 

finance v těchto oblastech, jakož i byrokratických a správních prodlení vyplývajících 

ze samotného fungování ENRF; vyzývá proto Komisi ke spolupráci s vnitrostátními, 

regionálními a místními orgány za účelem vytvoření vhodných finančních nástrojů 

uzpůsobených potřebám rybářů a jejich podniků; vybízí Komisi a členské státy, aby 

provedly zjednodušený a rychlejší postup pro využívání ENRF v méně rozvinutých 

regionech; vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost vytvořit nástroj věnovaný 

podpoře rybolovu v nejvzdálenějších regionech, podobně jako fungují opatření 

prováděná ve prospěch zemědělství nejvzdálenějších regionů v rámci programu POSEI, 

což by podpořilo získání maximálního prospěchu z potenciálu rybolovu v těchto 

regionech; 
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8. požaduje, aby byl článek 349 SFEU plně uplatňován v politikách, normách, fondech 

a programech EU týkajících se rybolovu, a zejména v rámci ENRF, s cílem reagovat na 

konkrétní obtíže, kterým čelí nejvzdálenější regiony; 

9. vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly využívání různých fondů EU spolu 

s ENRF s cílem rozvíjet v dotčených regionech rybářský cestovní ruch a zpracování ryb 

a diverzifikovat tak jejich zdroje příjmů; 

10. vyzývá Komisi, aby s cílem umožnit přežití odvětví rybolovu v nejvzdálenějších 

regionech a v souladu se zásadami rozdílného zacházení s malými ostrovy a územími, 

jež jsou uvedeny v cíli udržitelného rozvoje č. 14, zavedla podpůrná opatření na základě 

článku 349 SFEU, která umožní financování (na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni) 

drobných a tradičních rybářských plavidel v nejvzdálenějších regionech, jež vykládají 

svůj veškerý úlovek v přístavech nejvzdálenějších regionů a přispívají k místnímu 

udržitelnému rozvoji, a to s cílem zvýšit bezpečnost lidí, dodržovat evropské hygienické 

normy, bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu 

a dosahovat vyšší environmentální účinnosti; 

11. podporuje členské státy při zavádění preferenčního daňového režimu pro tyto oblasti 

s cílem podpořit investice a bojovat proti chudobě; 

12. zdůrazňuje význam rozvoje a podpory udržitelné akvakultury, pokud jde o životní 

prostředí a s cílem chránit zdraví rybích populací i spotřebitelů; poukazuje nadto nejen 

na potenciál, kterým akvakultura disponuje jako hospodářská činnost poskytující 

stabilní a dobře placené zaměstnání (v EU v tomto odvětví existuje již 80 000 

pracovních míst), ale i na její význam při snižování nadměrného rybolovu evropských 

rybích populací a závislosti EU na dovozu ryb a mořských plodů ze třetích zemí; vybízí 

členské státy a místní orgány, aby podporovaly projekty týkající se modré ekonomiky 

s cílem pomoci lidem v zaostávajících regionech vytvářet zdroje příjmu udržitelné 

z hlediska životního prostředí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zaměřily více úsilí na 

řešení problémů spojených s administrativní zátěží, které je odvětví rybolovu 

a akvakultury vystaveno. 
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