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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, 
aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy:

A. keďže súčasné rokovania budú mať rozhodujúci význam pre budúcnosť členských 
štátov a Spojeného kráľovstva a rybárstvo a v tejto súvislosti sú riadenie živých 
morských zdrojov a ochrana a obnova morských ekosystémov mimoriadne dôležité 
otázky; keďže odvetvie rybárstva priamo aj nepriamo zabezpečuje státisíce pracovných 
miest, poskytuje živobytie mnohým pobrežným oblastiam a spoločenstvám, ktoré 
bojujú s úbytkom obyvateľstva, prispieva k tomu, aby milióny spotrebiteľov mali 
bezpečné a zdravé potraviny, a podporuje silný environmentálny model;

B. keďže spoločná rybárska politika (SRP) už takmer 50 rokov umožňuje zavádzať vo 
všetkých dotknutých členských štátoch lepšie podmienky rozvoja rybárstva a udržateľné 
riadenie zdrojov; keďže po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bude preto potrebná 
dohoda, aby sa zaručila hospodárska životaschopnosť rybárstva a pretrvanie súčasných 
rybolovných činností, ako aj zachovanie druhov a ochrana a obnova biodiverzity;

C. keďže nariadenie EÚ 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších 
rybárskych flotíl1 je významným krokom vpred z pohľadu transparentnosti a 
zodpovednosti celosvetového rybárstva, čo by sa malo zohľadniť v budúcej dohode;

D. keďže v dôsledku existujúcich historických, geografických a ekosystémových väzieb 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sú obe strany vzájomne veľmi závislé, a to v oblasti 
rybolovných a akvakultúrnych činností, v sektoroch spracovania týchto produktov a 
obchodu s nimi, a tiež z hľadiska ochrany spoločných morských ekosystémov; keďže 
Spojené kráľovstvo a EÚ sa v súčasnosti delia o 97 spoločných populácií, na ktoré sa 
vzťahujú kvóty celkového povoleného výlovu (TAC); keďže s ohľadom na tieto 
skutočnosti by bez dohody všetky zainteresované strany a v konečnom dôsledku aj 
občania EÚ a Spojeného kráľovstva, ako aj spoločné morské ekosystémy utrpeli 
okamžité a závažné škody; keďže okrem toho by cieľom každej dohody malo byť 
zabránenie negatívnym hospodárskym dôsledkom pre rybárov z Únie a Spojeného 
kráľovstva vykonávajúcich rybolovné činnosti vo vodách Spojeného kráľovstva;

1. opätovne potvrdzuje, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa nemôže uzatvoriť 
komplexná dohoda, a to ani v oblasti obchodu, ak nebude zahŕňať komplexnú, 
vyváženú a dlhodobú dohodu o rybárstve a otázkach súvisiacich s rybárstvom, v ktorej 
sa bude aj naďalej presadzovať, aby bol za optimálnych podmienok zachovaný prístup 
do vôd a k zdrojom a trhom dotknutých strán a bolo možné pokračovať v aktuálnych 
rybolovných činnostiach;

2. opätovne potvrdzuje, že rybárska dohoda musí byť priamo spojená s prebiehajúcimi 
rokovaniami o hospodárskom partnerstve, najmä o obchode, a nemožno ju preto 
oddeliť; zdôrazňuje, že otázku voľného prístupu do vôd a prístavov nemožno oddeliť od 
otázky voľného obchodu a prístupu produktov rybolovu Spojeného kráľovstva na trh 

1 Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81.
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EÚ;

3. pripomína, že ryby, ako aj znečistenie nepoznajú politické hranice a budú sa naďalej 
rozširovať vo všetkých morských oblastiach; zdôrazňuje, že ekosystémy sú prepojené;

4. pripomína, že najväčší prínos pre obidve strany sa dosiahne ochranou spoločných 
ekosystémov a udržateľným riadením ich využívania, presadzovaním existujúceho 
recipročného prístupu do vôd a k rybolovným zdrojom s cieľom zachovať súčasné 
rybolovné činnosti, ako aj vymedzením spoločných, zrozumiteľných, jasných a 
nemenných zásad a pravidiel, ktoré umožnia produktom rybolovu a akvakultúry 
vzájomne otvorený prístup na trhy bez toho, aby došlo k hospodárskemu alebo 
sociálnemu napätiu z dôvodu nevyváženej hospodárskej súťaže; trvá na tom, aby bola v 
budúcej dohode zahrnutá ochranná doložka, na základe ktorej každé porušenie 
ustanovení o recipročnom prístupe do vôd a k zdrojom povedie k pozastaveniu 
preferenčných ciel pre výrobky Spojeného kráľovstva na trhu EÚ;

5. zdôrazňuje, že do návrhu dohody treba začleniť percentuálne podiely, ktoré sa v 
súčasnosti uplatňujú na populácie, ktoré majú spoločne využívať obe strany podľa 
prílohy FISH-2 (prideľovanie rybolovných možností) v súlade so zásadou relatívnej 
stability; fakt, že percentuálne podiely týchto populácií neboli stanovené, možno 
považovať za počiatočný ústupok Spojenému kráľovstvu, ktorý znižuje ciele súčasného 
mandátu;

6. vyzýva obe strany, aby zachovali existujúce podiely podľa kvót, ako aj stabilné a trvalé 
rozdeľovanie rybolovných práv; zdôrazňuje význam dlhodobého riadenia zdrojov na 
základe zásad SRP, ako sú maximálny udržateľný výnos (MSY) a technické opatrenia, 
ďalej regionálnych nástrojov riadenia, napríklad viacročných plánov pre Severné more a 
západné vody, a rámcovej smernice o morskej stratégii, ktoré doteraz prispeli k 
zlepšeniu stavu populácií rýb v prospech flotíl členských štátov Únie aj Spojeného 
kráľovstva;

7. pripomína, že Spojené kráľovstvo bolo zapojené do prípravy a vykonávania 
viacročných plánov pre každú morskú oblasť, najmä pre Severné more a západné vody, 
že tieto viacročné plány boli vypracované so zreteľom na vtedajšie členské štáty vrátane 
Spojeného kráľovstva a že stanovené ciele sú v súlade s najlepšími dostupnými 
vedeckými poznatkami a SRP;

8. opätovne zdôrazňuje, že plné vykonávanie SRP prinieslo dôležité pozitívne výsledky – 
zvýšil sa počet populácií lovených v rámci maximálneho udržateľného výnosu a 
viacročné plány prispeli k biologickej a hospodárskej udržateľnosti, čo pomohlo 
príslušným rybárskym spoločenstvám;

9. zdôrazňuje, že dohoda musí zabezpečiť, aby boli technické opatrenia alebo chránené 
morské oblasti recipročné, nediskriminačné a primerané a aby fakticky nevylučovali 
plavidlá EÚ z vôd Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že keď sa vytvoria chránené 
morské oblasti, všetky zainteresované strany vrátane európskych rybárov musia byť 
zapojené do ich riadenia a monitorovania v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej únie 
na ochranu prírody; trvá na tom, že dohoda nemôže viesť k oslabovaniu 
environmentálnych a sociálnych noriem EÚ;
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10. nalieha na Komisiu, aby zahrnula ustanovenia o predchádzaní nezákonným, 
nenahláseným a neregulovaným (NNN) rybolovným činnostiam vo vodách Únie a 
Spojeného kráľovstva a o boji proti nim;

11. trvá na tom, že produkty rybolovu a akvakultúry zo Spojeného kráľovstva, ktoré 
vstupujú na vnútorný trh, musia spĺňať rovnaké environmentálne, sociálne, sanitárne a 
fytosanitárne normy ako produkty rybolovu a akvakultúry EÚ, aby sa pre produkty 
rybolovu a akvakultúry Spojeného kráľovstva a EÚ zabezpečili rovnaké podmienky a 
zaistila sa ochrana európskych spotrebiteľov;

12. zdôrazňuje, že sú potrebné primerané mechanizmy spolupráce a konzultácií, spoločný 
vedecký prístup, ako aj záruky, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej prispievať k 
zberu údajov a vedeckému posudzovaniu populácií rýb, čo je základom pre budúce 
rozhodnutia pre spoločné riadenie rybného hospodárstva vo všetkých spoločných 
morských oblastiach; naliehavo vyzýva obe strany, aby pokračovali v aktívnej a lojálnej 
spolupráci v otázkach týkajúcich sa kontroly rybolovu a boja proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu;

13. berie na vedomie zámer Spojeného kráľovstva rokovať s Nórskom o samostatnej 
rámcovej dohode o rybolove; pripomína, že Nórsko je členom Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP) a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), z 
čoho vyplývajú práva a povinnosti týkajúce sa rybného hospodárstva a výrobkov, 
pokiaľ ide o prístup okrem iného na trh EÚ;

14. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť do dohody odkaz na povinnosť spolupráce v rámci 
pobrežných štátov, ako sa ustanovuje v medzinárodnom práve, čo je nevyhnutné pre 
opatrenia na riadenie rybárstva a udržateľnosť spoločných populácií;

15. domnieva sa, že ustanovenia akejkoľvek rybárskej dohody by mali byť podporené 
mechanizmami na urovnávanie sporov a mali by zahŕňať nápravné opatrenia ako súčasť 
všeobecného systému riadenia budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

16. pripomína úsilie o uzavretie dohody o rybolove do 1. júla 2020; s poľutovaním 
konštatuje, že kríza spôsobená koronavírusom (pandémia COVID-19) narušila 
normálny priebeh rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ; vyzýva preto obe 
strany, aby prejavili flexibilitu a čo najskôr rozhodli o predĺžení prechodného obdobia v 
súlade s článkom 132 dohody o vystúpení s cieľom poskytnúť tomuto odvetviu istotu;

17. domnieva sa, že ak sa schváli predĺženie prechodného obdobia, malo by byť primerane 
predĺžené aj aktuálne rozdelenie TAC a kvót, aby sa odvetviu rybného hospodárstva 
poskytla právna istota;

18. naliehavo však vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa pripravili na všetky scenáre – na 
predĺženie prechodného obdobia, ako aj na neuzavretie dohody – a aby navrhli potrebné 
opatrenia na podporu odvetvia, ako aj regulačné rámce pre oba prípadné scenáre;

19. vyzýva napokon rokujúce strany, aby sa usilovali čo najskôr dohodnúť na 
ustanoveniach o rybolove vo všetkých dohodách medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, 
aby mohli platiť včas a mohli byť použité na stanovenie rybolovných možností na prvý 
rok po skončení prechodného obdobia.
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