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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite (CBD), a najmä na 11. cieľ v oblasti 
biodiverzity z Aiči,

A. keďže odvetvia rybolovu, akvakultúry a spracovateľského priemyslu EÚ sa riadia 
jednou z najprísnejších noriem environmentálnej a sociálnej udržateľnosti v celom 
hodnotovom reťazci vrátane pracovných práv a zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat a poskytujú veľmi kvalitné produkty z morských plodov; keďže tieto odvetvia 
zohrávajú zásadnú úlohu pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti a kvality výživy pre 
čoraz vyšší počet obyvateľov; keďže je preto mimoriadne dôležité vytvoriť model 
rybolovu, ktorý zohľadní rovnováhu medzi tromi základnými rozmermi udržateľnosti 
(environmentálnym, sociálnym a hospodárskym), a zaručiť dostupnosť dodávok 
potravín v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami, ako sú ciele udržateľného 
rozvoja OSN; keďže v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity by sa mal náležite zohľadniť 
príspevok odvetvia rybolovu, akvakultúry a spracovateľského priemyslu k plneniu 
viacerých cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

B. keďže mnohé moria, ktoré susedia s členskými štátmi, hraničia tiež s tretími krajinami, 
na ktoré sa nevzťahuje právo Spoločenstva a/alebo v ktorých neexistuje osobitná 
politika riadenia zásob rýb alebo kvót;

C. keďže rybári a chovatelia rýb v EÚ sa musia zúčastňovať na rozvoji udržateľných 
politík a prispievať k nemu a naďalej poskytovať nielen zdravé potraviny s vysokou 
výživovou hodnotou, ale aj základnú sociálnu a hospodársku pomoc mnohým 
pobrežným, vnútrozemským a poriečnym komunitám, a zároveň dodržiavať právne 
predpisy Únie v oblasti životného prostredia;

D. keďže rybolov je v niektorých komunitách dlhodobou rodinnou tradíciou, ktorá sa však 
môže prerušiť alebo úplne zaniknúť, ak sa nevytvorí správna rovnováha medzi 
požiadavkami a pravidlami na jednej strane a získavaním potravín prostredníctvom 
drobného rybolovu na druhej strane;

E. keďže rybári nielen objavujú morské zdroje, ale sú tiež každodenne prítomní 
v pobrežných a vnútrozemských oblastiach aj na šírom mori, pričom sú v mnohých 
prípadoch prví, kto zistí, že došlo k ekologickej havárii alebo zhoršeniu stavu životného 
prostredia a upozorní na to orgány; keďže rybári sa zúčastňujú na činnostiach na 
predchádzanie zhoršovaniu životného prostredia a prispievajú k nim a podnikajú kroky 
na ochranu morského prostredia, a preto by sa mali považovať za ochrancov mora;

F. keďže z dôvodu degradácie biotopov a narušenia migračných koridorov napríklad 
úpravou toku riek a výstavbou priehrad, nadmerného využívania na ikry a mäso, ako aj 
vplyvom znečistenia sú jeseterovité ryby na pokraji vyhynutia; keďže dramatický 
pokles počtu neresiacich sa jedincov spojený s poklesom populácie vedie k zlyhaniu 
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prirodzenej reprodukcie a zníženiu šance, že zostávajúce samce a samice sa stretnú 
a budú neresiť;

G. keďže najvzdialenejšie regióny predstavujú 70 % európskej biodiverzity;

H. keďže z údajov výskumných ústavov vyplýva, že populácie jeseterovitých druhov sú 
fragmentované, niektoré generácie úplne chýbajú a prirodzená reprodukcia 
jeseterovitých druhov je nedostatočná, počet dospelých jedincov migrujúcich do Dunaja 
na reprodukciu je extrémne nízky a jeseterovité druhy sú na pokraji vyhynutia;

I. keďže stratégia EÚ v oblasti biodiverzity by mala zohľadňovať výrazné zlepšenia stavu 
populácií rýb v niektorých morských oblastiach EÚ, ktoré by mali slúžiť ako vzor; 
keďže vďaka zavedeniu opatrení na lepšie riadenie sa biomasa populácií 
v severovýchodnom Atlantiku len za desať rokov zvýšila o 50 % a nadmerný rybolov 
v EÚ neustále klesá, pričom však treba mať na pamäti, že ho treba úplne odstrániť; 
keďže v tejto morskej oblasti je takmer 100 % vykládok z populácií regulovaných EÚ, 
pre ktoré sú k dispozícii príslušné vedecké posúdenia, z populácií lovených na úrovni 
maximálneho udržateľného výnosu (MSY); keďže v Stredozemnom a Čiernom mori je 
však väčšina populácií rýb naďalej nadmerne využívaná;

J. keďže napriek zlepšeniam udržateľnosti overených pri využívaní morských zdrojov 
v niektorých morských oblastiach stále existujú oblasti, v ktorých je situácia 
znepokojujúca, najmä v Stredozemnom mori; keďže toto more má spomedzi 
európskych morí najvyšší percentuálny podiel chránených morských oblastí, ale 
zároveň vyvoláva najväčšie obavy z hľadiska celkového stavu jeho zdrojov, biotopov 
a biodiverzity;

K. keďže Európska únia si v spoločnej rybárskej politike (SRP) zrevidovanej v roku 2013 
a v rámcovej smernici o morskej stratégii stanovila ambiciózne ciele; keďže okrem 
pokroku pri dosiahnutí maximálneho udržateľného výnosu v niektorých európskych 
povodiach sú naďalej potrebné opatrenia na splnenie celkových cieľov dobrého 
environmentálneho stavu vôd;

L. keďže morská biodiverzita je vážne ohrozená, ako sa zdôrazňuje v globálnej 
hodnotiacej správe Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu 
a ekosystémové služby (IPBES) o biodiverzite a ekosystémových službách z roku 2019, 
piatom vydaní Perspektív celosvetovej biodiverzity a osobitnej správe Medzivládneho 
panelu o zmene klímy (IPCC) o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme;

M. keďže vedecké štúdie upozorňujú na značný dlhodobý negatívny vplyv, ktorý môže mať 
používanie určitých rybolovných techník na biodiverzitu oceánov a morské prostredie;

N. keďže Európska zelená dohoda a dokumenty týkajúce sa politiky ochrany prírody 
poskytujú nové príležitosti a opatrenia na lepšie začlenenie environmentálnych aspektov 
do odvetvových politík, obnovu druhov a biotopov a podporu investícií šetrnejších 
k životnému prostrediu;

O. keďže správa Európskej environmentálnej agentúry s názvom „Marine messages II“ 
uverejnená v máji 2019 upozorňuje na súčasný stav degradácie európskeho morského 
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prostredia a potrebu urýchlene obnoviť naše morské ekosystémy prostredníctvom 
zamerania na vplyv ľudskej činnosti na morské prostredie;

P. keďže svetelné znečistenie mení prirodzené úrovne nočného osvetlenia pre ľudí, 
zvieratá aj rastliny, čo negatívne ovplyvňuje biodiverzitu v moriach aj v hlbokých 
moriach, jazerách, vnútrozemských vodných cestách a pobrežných oblastiach;

Q. keďže Európsky dvor audítorov v osobitnej správe 26/2020 s názvom Morské 
prostredie: ochrana EÚ je rozsiahla, ale nejde do hĺbky uvádza, že hoci existuje rámec 
na ochranu morského prostredia, opatrenia EÚ neviedli k dostatočnej ochrane 
ekosystémov a biotopov a že súčasné chránené morské oblasti poskytujú len obmedzenú 
ochranu;

R. keďže na 15. konferencii zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biologickej diverzite 
v roku 2021 by sa mal stanoviť cieľ zaistiť, aby do roku 2030 bolo chránených aspoň 
30 % všetkých morských biotopov;

Chránené oblasti a ciele

1. víta zahrnutie rybolovu do oznámenia Komisie z 20. mája 2020 o stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380); 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa rybárstvo, akvakultúra a otázky súvisiace s morským 
prostredím stali neoddeliteľnou súčasťou globálneho rámca pre biodiverzitu v Únii;

2. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť koordináciu a vzájomnú podporu medzi všetkými 
iniciatívami Európskej zelenej dohody a medzi cieľmi EÚ a členských štátov v oblasti 
potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy, morských prírodných zdrojov a udržateľného 
riadenia rybárstva;

3. pripomína, že podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)1 je čoraz 
jasnejšie, že dobre riadený rybolov priniesol nárast priemernej biomasy populácie, 
pričom mnohé populácie dosiahli alebo si zachovali biologicky udržateľnú úroveň, 
zatiaľ čo rybolov s menej rozvinutými systémami riadenia je v zlom stave;

4. zdôrazňuje, že účinne uplatňované chránené morské oblasti sú nástrojom riadenia na 
zvýšenie biodiverzity v morskom prostredí a na obnovu a ochranu biotopov a druhov 
v nich a ich okolí;

5. zdôrazňuje, že ak sú chránené morské oblasti účinne uplatňované a riadené, môžu plniť 
kľúčové ekologické funkcie, pokiaľ ide o reprodukciu morských druhov a biotopy 
(poskytovanie neresísk a odchovní), a zvýšiť svoju odolnosť, a to aj voči zmene klímy, 
a zabezpečiť veľký sociálno-ekonomický prínos pre pobrežné spoločenstvá a odvetvie 
cestovného ruchu;

1 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – Sustainability in action, (Stav svetového rybolovu 
a akvakultúry 2020 – udržateľnosť v akcii) Rím, 2020.
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6. zdôrazňuje, že treba zaručiť podmienky ekosystému, ktoré si vyžaduje každá rybolovná 
oblasť, aby bolo možné zachovať alebo dokonca postupne zvyšovať rybolovné zdroje;

7. víta vytvorenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, v ktorej sú stanovené 
ambiciózne ciele; súhlasí s názorom, že na zachovanie a obnovu biodiverzity sú 
potrebné naliehavé opatrenia;

8. zdôrazňuje, že potreba zachovať a obnoviť biodiverzitu sa rovnako týka pevniny, mora 
aj oceánov; žiada preto, aby sa v rámci stratégie zdôraznilo prepojenie medzi pevninou 
a morom, keďže to, čo sa deje na pevnine, má vplyv na to, čo sa deje na mori, najmä 
pokiaľ ide o zdravie morských populácií a ekosystémov;

9. vyslovuje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie o stratégii sa nevenuje väčšia 
pozornosť rybolovu a akvakultúre; žiada, aby rybolov a akvakultúra mali v opatreniach, 
ktoré budú nasledovať po tomto oznámení, svoje právoplatné miesto;

10. požaduje, aby sa v stratégii v oblasti biodiverzity venovala osobitná pozornosť 
najvzdialenejším regiónom a ich osobitostiam, keďže tieto regióny predstavujú 70 % 
európskej biodiverzity;

11. víta cieľ obnoviť do roku 2030 prirodzený tok aspoň na 25 000 km vodných tokov, 
aby sa napríklad uľahčil pohyb migrujúcich rýb alebo zlepšil tok vody a sedimentu, 
a prispelo sa tak k zlepšeniu kvality pobrežných vodných útvarov;

12. zdôrazňuje, že vytváranie chránených morských oblastí nemusí byť nezlučiteľné 
s udržateľným vykonávaním činností vrátane ťažobných činností, pokiaľ tieto činnosti 
neohrozujú hodnoty týchto chránených oblastí a za predpokladu, že sú zriadené na 
základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a odporúčaní a že sú vhodne 
riadené a kontrolované;

13. zdôrazňuje, že vytváranie prísne chránených oblastí alebo uzatvorenie rybolovných 
oblastí by mohlo mať okamžitý negatívny vplyv na sociálny blahobyt a hospodársku 
prosperitu pobrežných komunít, čo by sťažilo prijatie týchto nástrojov riadenia, a že to 
zase môže priamo ovplyvniť ciele udržateľného rozvoja, ako je cieľ č. 1 (žiadna 
chudoba) a cieľ č. 2 (úplné odstránenie hladu); zdôrazňuje preto, že nevyhnutným 
predpokladom pre vytváranie chránených morských oblastí je uskutočnenie úplného 
posúdenia vplyvu a že treba plánovať kompenzačné riešenia pre dotknuté pobrežné 
obyvateľstvo;

14. vyzdvihuje, že vytvorenie chránených morských oblastí môže prispieť k dosiahnutiu 
cieľa udržateľného rozvoja č. 14;

15. zdôrazňuje, že všetky ciele ochrany by sa mali zakladať na najlepších dostupných 
vedeckých poznatkoch a odporúčaniach, pretože najdôležitejšie je zabezpečiť, 
aby vytvorené ochranné zóny pokrývali oblasti s vysokou ekologickou hodnotou, ktoré 
sa musia chrániť;

16. zdôrazňuje, že je rovnako dôležité zriadiť chránené morské oblasti pokrývajúce 
reprezentatívne oblasti s reprezentatívnou ekologickou hodnotou, ktoré budú napojené 
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na iné chránené morské oblasti, ako aj na spravodlivo a účinne riadené širšie morské 
oblasti;

17. zdôrazňuje, že hoci je hlavným cieľom chránených morských oblastí chrániť a obnoviť 
morskú biologickú diverzitu, majú vplyv aj na rybolov; zdôrazňuje, že z nedávnych 
štúdií vyplýva2, že chránené morské oblasti obvykle spôsobujú zvýšenie úlovkov 
v oblastiach s nadmerným rybolovom a zníženie úlovkov v oblastiach s dobre riadeným 
rybolovom a v oblastiach, ktoré sú v porovnaní s MSY nedostatočne využívané;

18. považuje za zásadne dôležité, aby sa všetky chránené morské oblasti vytvárali 
a spravovali na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkoch, v spojení 
s riadnym konkrétnym posúdením vplyvu a v úzkej koordinácii s miestnymi orgánmi, 
komunitami a zainteresovanými stranami;

19. domnieva sa, že je nevyhnutné posilniť a účinne uplatňovať existujúce chránené morské 
oblasti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prioritne vypracovali osobitné plány 
riadenia týchto oblastí, v ktorých sa vymedzia jasné ciele ochrany a účinné opatrenia na 
monitorovanie, dohľad a kontrolu; predovšetkým naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
urýchlili vypracúvanie a predkladanie spoločných odporúčaní pre riadenie rybolovu vo 
svojich chránených morských oblastiach podľa článku 11 spoločnej rybárskej politiky;

20. zdôrazňuje, že plány riadenia by mali byť založené na najlepších vedeckých poznatkoch 
a odporúčaniach a na integrovanom prístupe a mali by sa vypracovať prostredníctvom 
mechanizmov, ktoré zabezpečia aktívnu účasť dotknutých strán v pobrežných 
komunitách, ako je odvetvie rybného hospodárstva, vedecká obec a sociálne a 
environmentálne organizácie, aby sa mohli aktívne zapájať do spoločného riadenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že len takáto riadna správa chránených morských oblastí 
môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k dosiahnutiu ich cieľov;

21. požaduje, aby sa uvedené podmienky vzťahovali aj na všetky nové chránené morské 
oblasti;

22. upozorňuje, že je potrebné, aby všetky nové chránené morské oblasti vytvorené v rámci 
tejto stratégie boli zahrnuté do rámca Natura 2000 a prípadne doplnené ďalšími 
označeniami zo strany členských štátov;

23. s obavami konštatuje, že niektoré umelo vytvorené mokrade sú pod neustálym tlakom 
vyplývajúcim z nevhodného riadenia niektorých chránených druhov vtákov a cicavcov, 
ako je kormorán veľký, volavka alebo vydra, ktoré vážne poškodzujú akvakultúrne 
farmy, v dôsledku čoho prevádzkovatelia týchto zariadení zvažujú, že ukončia svoju 
činnosť, čo spôsobuje ďalšie poškodenie celkovej biodiverzity;

24. zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť do stratégie EÚ v oblasti biodiverzity „ďalšie účinné 
opatrenia zamerané na ochranu oblastí“ definované v rozhodnutí DBD 14/83 ako 

2 Cabral, R. B., a kol., „A global network of marine protected areas for food“, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, zv. 117, č. 45, november 2020.
3 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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geograficky vymedzená oblasť, ktorá nie je chránená oblasť a ktorá sa riadi a spravuje 
tak, aby sa dosiahli pozitívne a trvalé dlhodobé výsledky na zachovanie biodiverzity in 
situ, s pridruženými funkciami a službami ekosystému a prípadne s kultúrnymi, 
duchovnými, sociálno-ekonomickými a inými miestne relevantnými hodnotami; vyzýva 
Komisiu, aby spolu s členskými štátmi transponovala zavedené kritériá DBD pre tieto 
„ďalšie účinné opatrenia zamerané na ochranu oblastí“ a zabezpečila ich účinnosť;

25. uznáva, že chov rýb a akvakultúra morských plodov vytvárajú v rámci odvetvia chovu 
hospodárskych zvierat najnižšiu uhlíkovú stopu; nabáda Komisiu, aby využila stratégiu 
v oblasti biodiverzity na uznanie, podporu a propagáciu postupov riadenia šetrných 
k životnému prostrediu, ktoré vypracovali poľnohospodári;

Prísne chránené oblasti a zóny bez výlovu

26. zdôrazňuje, že ochrana odchovní a neresísk má zásadný význam pre obnovu 
a reprodukciu mnohých druhov dôležitých pre biodiverzitu, ako sú morské veľrybotvaré 
cicavce; zdôrazňuje, že je dôležité zakázať v zónach bez výlovu tie rybolovné techniky 
a iné ťažobné činnosti, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na biodiverzitu oceánov 
a morské prostredie;

27. zdôrazňuje, že prísna ochrana morských oblastí nemusí vždy znamenať, že ťažobné 
činnosti vrátane rybolovu sa musia úplne ukončiť, avšak musia byť kontrolované 
a obmedzené, aby sa zaručilo rešpektovanie hodnôt ochrany;

28. poukazuje na to, že prísne chránené oblasti a zóny bez výlovu môžu pobrežným 
oblastiam priniesť veľké výhody iného charakteru a môžu slúžiť ako dôležité miesta pre 
vzdelávanie, poznatky o oceánoch a výskum morskej biodiverzity, ako aj 
pre environmentálne povedomie miestnych komunít a návštevníkov; zdôrazňuje, že 
využívanie týchto oblastí a zón, ktoré neodčerpáva prírodné zdroje, môže zohrávať 
významnú úlohu pri dohľade nad nimi a ich monitorovaní, a to zapojením návštevníkov 
do vedeckých projektov a programov;

29. zdôrazňuje mimoriadnu naliehavosť zriadenia „oblastí na obnovu populácií rýb“ (alebo 
zón bez výlovu) v Čiernom mori, aby sa umožnila obnovu voľne žijúcich populácií 
jeseterovitých rýb, keďže takéto oblasti sa osvedčili ako prospešné pre ochranu 
biodiverzity a riadenie rybárstva;

30. zdôrazňuje, že hlboké more je domovom najväčšej rozmanitosti druhov a ekosystémov 
na Zemi, poskytuje kritické environmentálne tovary a služby vrátane dlhodobej 
sekvestrácie uhlíka a vyznačuje sa environmentálnymi podmienkami, pre ktoré je veľmi 
citlivé na narušenie človekom; poukazuje na to, že vedci varovali, že hĺbková ťažba na 
morskom dne spôsobí stratu biodiverzity, a to tak zničením života na morskom dne v 
mieste ťažby, s malými vyhliadkami na jeho obnovu, ako aj vytváraním mraku 
znečistenia, svetla, toxínov a hluku, ktoré by mohli mať vplyv na bentický aj 
mezopelagický morský život ďaleko od skutočných ťažobných lokalít, a že v programe 
udržateľného rozvoja OSN do roku 2030 sa vyzýva na ochranu oceánov, budovanie 
odolnosti, obnovu poškodených ekosystémov a na udržateľnú spotrebu a produkciu 
zdrojov;
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Územné plánovanie

31. zdôrazňuje význam riadneho a inkluzívneho územného plánovania, ktoré dostatočne 
zohľadňuje environmentálne, sociálne a hospodársky udržateľný rozvoj rybolovu 
a akvakultúry, ako aj stav a citlivosť biotopov, pričom poukazuje na potrebu vytvorenia 
transparentného a participatívneho mechanizmu podľa smernice o námornom 
priestorovom plánovaní, ktorý by zabezpečil rovnomerné pridelenie priestoru všetkým 
zainteresovaným stranám vrátane existujúcich a nových rybolovných oblastí a 
akvakultúrnych fariem;

32. berie na vedomie ťažkosti spojené so vzájomným zosúladením rôznych spôsobov 
využívania mora a s riešením konfliktov medzi niektorými spôsobmi využívania 
priestoru vrátane rekreačných a voľnočasových aktivít; zdôrazňuje, že technológie sa 
neustále vyvíjajú a v dôsledku toho sa vyvíjajú aj všetky činnosti, čo znamená, 
že územné plánovanie treba považovať za proces vo vývoji;

33. pripomína, že pri priestorovom plánovaní treba zohľadniť všetky ostatné činnosti 
modrého hospodárstva, najmä rekreačné a voľnočasové aktivity; zdôrazňuje, že treba 
zabrániť tomu, aby sa v chránených morských oblastiach plošne zakázali celé odvetvia; 
v prípade rybolovu vyzýva Komisiu, aby rozlišovala medzi rôznymi druhmi rybárskeho 
výstroja a zohľadňovala rybolovné úsilie a konkrétne vplyvy s cieľom určiť, ktorá 
činnosť by mala alebo nemala byť obmedzená; zdôrazňuje, že niektoré rybolovné 
činnosti, ako je maloobjemový alebo rekreačný rybolov, môžu byť veľmi selektívne a 
dokonca neťažobné;

34. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby vzhľadom na očakávané rozšírenie výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori podporili vedecký výskum vplyvu 
energetických riešení, ako je energia oceánov, veterné elektrárne na mori alebo solárne 
panelové farmy, a to tak na úrovni životného prostredia – najmä pokiaľ ide o ich vplyv 
na biodiverzitu, ako aj na sociálno-ekonomickej úrovni;

Akčný plán na zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morských ekosystémov

35. zdôrazňuje, že SRP poskytuje spoľahlivý regulačný rámec so sofistikovanými 
nástrojmi, v ktorom sú stanovené dátumy uverejnenia konkrétnych správ, pričom 
Komisia má do 31. decembra 2022 podať Parlamentu a Rade správu o fungovaní SRP;

36. pripomína, že podľa nového nariadenia o technických opatreniach4 musí Komisia 
predložiť správu Parlamentu a Rade do 31. decembra 2020 a v prípadoch, keď existujú 
dôkazy o tom, že ciele a zámery neboli splnené, môže navrhnúť opatrenia;

37. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali opatrenia na posilnenie ochrany jesetera ex situ 
v osobitných zariadeniach, obnovili podporné programy zarybnenia s pôvodnými 
juvenilnými jesetermi a začali štúdie, v ktorých sa posúdi percentuálny podiel 
dospelých rýb, ktoré sa vracajú na účely neresenia;

4 Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105.
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38. vyzýva preto Komisiu, aby navrhla akčný plán na ochranu rybolovných zdrojov 
a morských ekosystémov s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu biodiverzity v súlade 
s povinnosťami SRP, a aby v prípade potreby zvážila dodatočné a doplňujúce opatrenia 
k rámcu SRP; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so svojím akčného plánu a v rámci 
vykonávania ekosystémového riadenia rybárstva určila postupy, ktoré majú významný 
nepriaznivý vplyv na biodiverzitu oceánov a morské prostredie, a aby v prípade potreby 
zaviedla vhodné zmierňujúce opatrenia;

39. pripomína význam riadneho a dôsledného vykonávania nariadenia o kontrole5, ktorého 
revízia sa má čoskoro prijať, a ktorá podporí ochranu morskej biodiverzity 
v európskych moriach;

40. zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať vo vykonávaní politiky nulovej tolerancie voči 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN) a podporovať 
udržateľný rybolov prostredníctvom boja proti nadmernému rybolovu a vedľajším 
úlovkom ohrozených druhov, ako aj iných druhov;

41. požaduje, aby boli tretie krajiny, najmä susedné krajiny, povinné rovnako monitorovať 
rybolovné zdroje vo svojich vodách s cieľom zabezpečiť dobrý stav ekosystému 
v morských biotopoch, na ktoré sa nevzťahujú hranice umelo vytvorené človekom;

Spravodlivé zaobchádzanie s odvetvím rybárstva

42. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s odvetviami rybolovu 
a akvakultúry v porovnaní s ostatnými sektormi; víta skutočnosť, že v navrhovanej 
stratégii sa uvádza, že „pokrok v dosahovaní tohto cieľa sa bude neustále 
prehodnocovať a podľa potreby prispôsobovať, aby sa zmiernili nežiaduce vplyvy na 
biodiverzitu, bezpečnosť potravín a konkurencieschopnosť poľnohospodárov“; 
zdôrazňuje, že toto ustanovenie by sa malo rovnako vzťahovať na rybárov a výrobcov v 
odvetví akvakultúry a odkazovať na nich;

43. domnieva sa, že odvetviu rybného hospodárstva treba priznať dôležitosť, ktorú si 
právom zasluhuje, aby sa vo všetkých prípadoch zaručila sociálno-ekonomická 
udržateľnosť pre všetkých ľudí postihnutých transformačnými procesmi morského 
prostredia, ktoré sú potrebné na zaručenie indexov biodiverzity, ktoré rôzne ekosystémy 
potrebujú na to, aby si zachovali dobrý stav a mohli naďalej poskytovať 
environmentálne služby vyplývajúce z prírodných procesov, a v prípade potreby vrátane 
podpory nových alternatív, ktoré modré hospodárstvo ponúkne rybárskym komunitám, 
a súvisiace vzdelávacie procesy, ktoré si môžu vyžadovať;

Ekosystémový prístup k spoločnej rybárskej politike

44. vyzýva Komisiu, aby vytvorila skutočný ekosystémový prístup ku všetkým faktorom 
spôsobujúcim stratu morskej biodiverzity, ktorý zohľadní nielen tlak rybolovu na 
populácie rýb, biodiverzitu a morské ekosystémy, ale aj ďalšie faktory, ako je 
znečistenie a zmena klímy, lodná doprava, pobrežné a príbrežné využívanie, bagrovanie 

5 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
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a ťažba z morského dna; pripomína, že rybolov nie je jedinou činnosťou, ktorá bráni 
dosiahnutiu dobrého ekologického stavu morských ekosystémov;

45. poukazuje na to, že treba prostredníctvom riadneho posúdenia vplyvu vyhodnotiť 
príčiny straty morskej biodiverzity, medzi ktoré patrí znečistenie z priemyselných 
činností, lodnej dopravy, znečistenia plastmi, znečistenie zo zariadení veternej energie 
na mori a z ťažby z morského dna;

Rybársky výstroj

46. odporúča, aby sa v stratégii nevyčleňovali konkrétne výstroje alebo techniky; uznáva, že 
FAO označila vlečné siete na lov pri dne za typ výstroja, ktorý najviac prispieva k 
ročnej úrovni odhodených úlovkov, a že môže mať veľmi škodlivý vplyv na morské 
dno v závislosti od typu rybolovu a osobitostí rybolovných oblastí; zdôrazňuje však, že 
tento vplyv možno zmierniť vykonávaním viacerých zmierňujúcich opatrení, aby sa 
znížil tlak na morské dno a minimalizovala postihnutá oblasť; pripomína, že lov 
vlečnými sieťami na lov pri dne nie je jedinou činnosťou, ktorá má vplyv na morské 
dno; žiada, aby Komisia vykonala hĺbkovú analýzu vrátane príslušných posúdení 
vplyvu na životné prostredie v každej oblasti, v ktorej sa tento výstroj používa, čím sa 
objasnia negatívne alebo pozitívne dôsledky, ktoré môže mať na každú z nich, s cieľom 
uľahčiť rozhodovanie; pripomína požiadavku ukončiť rybolov s výstrojom vlečeným po 
dne v hĺbke viac ako 400 m v oblastiach s dokázaným výskytom citlivých morských 
ekosystémov;

47. pripomína, že vlečné siete na lov pri dne sú jedným z najbežnejších a najviac 
regulovaných typov rybárskeho výstroja v Európe; zdôrazňuje, že v súčasnosti je to 
jediný realizovateľný spôsob lovu mnohých kľúčových druhov v množstvách, ktoré 
dokážu uspokojiť dopyt na trhu EÚ, a že takmer všetky kľúčové druhy, pre ktoré 
existuje vedecké posúdenie v severovýchodnom Atlantiku, sa lovia na úrovni MSY a 
niektoré z nich sú certifikované radou pre dobrú správu morí (Marine Stewardship 
Council); žiada, aby sa pre rybolov, ktorý ešte nie je riadený na úrovni maximálneho 
udržateľného výnosu, navrhli osobitné opatrenia, ako sú opatrenia zahrnuté do 
viacročného riadiaceho plánu pre druhy žijúce pri morskom dne v západnej časti 
Stredozemného mora6;

48. vyzýva Komisiu, aby pri riadení rybárstva uplatňovala ekosystémový prístup tým, 
že bude prijímať a vykonávať opatrenia na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja, 
čo prispeje k zabezpečeniu prežitia necieľových druhov, a aby vykonávala opatrenia na 
zníženie vplyvu rybolovných techník na morské ekosystémy; zdôrazňuje, že plány 
riadenia rybárstva by mali zohľadňovať výsledky vedeckých štúdií, v ktorých sa 
analyzujú rybolovné postupy a ich vplyv na druhy, biotopy, biodiverzitu oceánov a 
morské prostredie, a mali by prispievať k riešeniu zistených negatívnych vplyvov 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019, ktorým sa ustanovuje viacročný 
plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 1).
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vrátane obmedzenia ich používania alebo zavádzania nových technologických riešení na 
zmiernenie vplyvu;

Osobitné odporúčania pre akvakultúru

49. zdôrazňuje, že treba zjednodušiť administratívne postupy týkajúce sa činností 
akvakultúry, najmä v oblastiach sústavy Natura 2000, a žiada Komisiu, aby v plnom 
rozsahu vykonávala a podľa potreby aktualizovala svoje usmernenia týkajúce sa 
akvakultúry a oblastí sústavy Natura 2000, pričom treba čo najviac zabrániť škodlivej 
interakcii s morským prostredím;

50. domnieva sa, že treba zohľadniť a podporovať ekosystémové služby poskytované 
akvakultúrou, ktorých dôležitým príkladom je zachovanie biodiverzity; zdôrazňuje, že 
hodnota ekosystémových služieb poskytovaných rybnikárskym chovom je vyššia ako 
pri akomkoľvek poľnohospodárskom odvetví, avšak podpora týchto komplexných 
služieb prírodnej hodnoty, ktoré vytvára a udržiava akvakultúra, je výrazne nižšia ako v 
poľnohospodárstve;

51. zdôrazňuje, že niektoré formy akvakultúry, ako je rybnikársky chov kaprov, akvakultúra 
v lagúnach, akvakultúra mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov a akvakultúra rias, najmä 
tie, ktoré sa riadia tradičným spôsobom, sú nielen dlhodobo integrované do ekosystému, 
ale majú mimoriadny význam pre zachovanie biotopov mokradí, zlepšenie biodiverzity 
a následne poskytovanie celej škály ekosystémových služieb, a to nielen ako 
poskytovateľ zdravých potravín, ale zahŕňajú aj regulačné služby, ako sú sekvestrácia 
uhlíka, odstraňovanie živín, bioremediácia či kultúrne služby;

52. víta návrhy znížiť a obmedziť používanie pesticídov a iných chemických látok v záujme 
ochrany biodiverzity; je však pevne presvedčený, že takéto opatrenia by sa mali vopred 
posúdiť s náležitou starostlivosťou a mali by zahŕňať súhrnné posúdenia vplyvu;

53. víta ambície stanovené v rámcovej smernici o vode7 a rámcovej smernici o morskej 
stratégii8; zdôrazňuje, že akvakultúra môže zohrávať úlohu pri obnove degradovaných 
morských a sladkovodných ekosystémov so známymi prínosmi, ktoré majú podniky s 
nízkym vplyvom pôsobiace v oblasti akvakultúry, na ciele ochrany oblastí, ako sú 
mokrade a lagúny;

54. dôrazne podporuje cieľ nulovej tolerancie NNN rybolovu; poukazuje na to, že NNN 
rybolov má mimoriadne negatívny vplyv na stav populácií rýb, morské ekosystémy, 
biodiverzitu a konkurencieschopnosť európskych rybárov; požaduje v tejto súvislosti 
väčší súlad medzi obchodnou politikou EÚ a politikou rybného hospodárstva s cieľom 
zabezpečiť účinný boj proti NNN rybolovu;

55. víta dôraz, ktorý sa v stratégii kladie na medzinárodnú správu oceánov a chránené 
morské oblasti v Južnom oceáne; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu v 
medzinárodnej správe oceánov, keďže sama nebude schopná zabezpečiť ochranu a 

7 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
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obnovu biodiverzity vo svete; vyzýva Komisiu, aby požadovala, aby bol oceán 
vyhlásený za spoločné bohatstvo ľudstva;

56. vyzýva, aby sa osobitná pozornosť venovala Severnému ľadovému oceánu, keďže sa 
naň nevzťahuje žiadna regionálna organizácia pre riadenie rybárstva, a vyzýva na 
monitorovanie dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu v strednej časti 
Severného ľadového oceánu;

Financovanie

57. zdôrazňuje význam primeraného financovania, a to aj pre tradičnú zložku odvetvia 
rybolovu, pri prechode na selektívnejšie a menej škodlivé rybolovné techniky 
prostredníctvom Európskeho námorného, rybárskeho a akvakultúrneho fondu a 
programu Horizont Európa v záujme dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti biodiverzity;

58. zdôrazňuje, že kľúčové ciele stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030 platia aj pre 
dohody s tretími krajinami, a preto by sa takéto partnerské dohody mali 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať;

Závery

59. víta vysokú úroveň ambícií pri stanovovaní cieľov, konkrétne chrániť a zachovávať do 
roku 2030 prostredníctvom dobre prepojeného a účinného systému chránených oblastí a 
ďalších účinných opatrení zameraných na ochranu oblastí aspoň 30 % mora v EÚ, z 
čoho jedna tretina (10 % mora v EÚ) by mala byť prísne chránená; dôrazne však 
odporúča, aby sa takéto ciele vykonávali od prípadu k prípadu, aby sa prispôsobili 
miestnym špecifikám (vzhľadom na to, že rôzne moria majú odlišné fyzikálne a 
chemické vlastnosti a že existujú a/alebo sa uplatňujú rôzne tradície) a požadovanej 
úrovni ochrany prírody a biodiverzity, a to vytvorením skupín pre spoločné riadenie 
rybárstva; odporúča, aby tieto ciele zohľadňovali aj sociálno-ekonomické aspekty, boli 
podporené programami rekonverzie a alternatívnej obživy pre rybárske komunity a aby 
zohľadňovali potrebu zabezpečiť dlhodobú odolnosť hodnotového reťazca rybolovu a 
akvakultúry, zodpovedali sledovanému cieľu a mali pevný vedecký základ; poukazuje 
na to, že zdravé a odolné ekosystémy sú v spoločnom záujme prírody, životného 
prostredia a odvetvia rybárstva;

60. vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoľahlivý postup podávania správ obsahujúci 
kritériá na započítanie oficiálne chránených morských oblastí do medzinárodných 
cieľov až vtedy, keď sú aktívne riadené;

61. zdôrazňuje, že v prípade mnohých morí susediacich s EÚ je potrebný dialóg a úzka 
spolupráca s tretími krajinami, keďže EÚ nemá jednotné právne a/alebo zmluvné 
dojednania alebo dohody so všetkými týmito krajinami, čo by sa malo zohľadniť pri 
stanovovaní cieľov v oblasti ochrany biodiverzity;

62. zdôrazňuje význam konštruktívnych, účinných a rovnocenných konzultácií so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami zapojenými do činností modrého hospodárstva, 
najmä s rybármi a producentmi morskej a sladkovodnej akvakultúry vrátane ich 
združení a aliancií, pri akomkoľvek rozhodnutí týkajúcom sa nástrojov riadenia a 
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priestorového plánovania súvisiaceho s biodiverzitou alebo akýmkoľvek iným 
ochranným opatrením biotopov, druhov alebo životného prostredia; pripomína, že 
úspech chránených morských oblastí a iných chránených oblastí je podmienený tým, 
aby ich akceptovali a prijali rybári, pobrežné spoločenstvá a iné zainteresované strany;

63. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní akčného plánu na ochranu rybolovných zdrojov a 
morských ekosystémov zvážila potrebu uľahčiť aktívnu účasť odvetvia rybolovu 
vrátane jeho tradičnej zložky, miestnych komunít a všetkých príslušných 
zainteresovaných strán pri navrhovaní, riadení a monitorovaní chránených morských 
oblastí;

64. zdôrazňuje, že rybolov má v porovnaní s inými odvetviami výroby potravín najnižšiu 
uhlíkovú stopu, pretože morské plody ulovené vo voľnej prírode nepotrebujú umelé 
kŕmenie ani dodávky vody, používanie antibiotík a pesticídov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vplyv odvetvia rybolovu na morské prostredie sa týka najmä 
komerčných druhov rýb; uznáva však, že hoci komerčný rybolov má vplyv na 
početnosť a výskyt druhov v konkrétnych regiónoch, nikdy nespôsobil vyhynutie 
žiadneho druhu rýb v oceánoch; ďalej konštatuje, že v suchozemských oblastiach boli 
celé ekosystémy zničené a úplne nahradené v dôsledku činnosti priemyselných odvetví 
na pevnine, ktorých vplyv výrazne ovplyvňuje aj morské prostredie; poukazuje 
napríklad na to, že viac ako 80 % takzvaného morského odpadu v skutočnosti pochádza 
z pozemných zdrojov;

65. zdôrazňuje potrebu uskutočniť komplexné posúdenia vplyvu, v ktorých sa zohľadní 
najmä vplyv na malých rybárov a malé a stredné podniky, a v ktorých sa zohľadnia 
dosiaľ dosiahnuté výsledky a dostupnosť alternatívnych produktov, hospodárske vplyvy 
spolu s účinkami na potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť potravín s cieľom zaručiť 
zachovanie biodiverzity spolu s konkurencieschopnosťou potravinového hodnotového 
reťazca;

66. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primeraný a spravodlivý príjem pre rybárov, 
producentov akvakultúry a chovateľov, ako aj rovnaké podmienky pre dovážané 
potraviny; opakuje, že EÚ nesie zodpovednosť za podporu globálneho a spravodlivého 
udržateľného rozvoja všetkých krajín; zdôrazňuje, že potreby niektorých rozvojových 
krajín nie sú vždy zlučiteľné s ambicióznymi environmentálnymi cieľmi EÚ; 
zdôrazňuje, že veľmi náročné opatrenia v rámci EÚ výrazne zvýšia dovoz z tretích 
krajín s nižšími environmentálnymi normami, čo bude mať negatívny vplyv na 
biodiverzitu vo svete, čím sa oslabia ciele stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ako aj 
ciele EÚ v oblasti medzinárodnej správy oceánov; poukazuje na to, že prísnejšie normy 
v oblasti vysledovateľnosti produktov rybolovu by mohli pomôcť dosiahnuť tento cieľ;

67. podporuje, aby sa ciele stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 dosiahli čo 
najúčinnejším spôsobom, pričom sa zároveň zaistí hospodárska konkurencieschopnosť 
odvetvia rybolovu a akvakultúry a ich prínos pre spoločnosť;

68. vyzýva členské štáty, aby vyčlenili viac zdrojov na výskum a vývoj druhov rýb a iných 
druhov, ako aj materiálnu podporu pre výskumné zariadenia s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie presných a včasných informácií, ktoré sa môžu použiť pri vydávaní 
odporúčaní a prijímaní rozhodnutí;
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69. berie na vedomie poznámku Komisie, že „zdravie a odolnosť spoločností závisia od 
toho, či sa prírode poskytne priestor, ktorý potrebuje“; zdôrazňuje, že na dosiahnutie 
tohto cieľa je potrebné vnímať udržateľnosť z holistického hľadiska, ktoré zohľadňuje 
jej environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty, a že ak chceme mať zdravé a 
odolné spoločnosti, musíme nielen poskytnúť prírode potrebný priestor, ale aj 
poskytnúť rybárom a výrobcom akvakultúry priestor, ktorý potrebujú;

70. vyzýva Komisiu, aby vypracovala zrevidované, primerané a ambiciózne plány a 
predpisy na zabránenie prieniku inváznych druhov do rôznych európskych morí a 
oceánov, a to s využitím komplexných protokolov, ktoré zabránia predovšetkým 
zavlečeniu druhov, ktoré môžu mať významný negatívny vplyv nielen na celkovú 
biodiverzitu, ale aj na rybné hospodárstvo, čo by viedlo k významným hospodárskym 
stratám, a aby zahŕňali návrh opatrení na riadenie inváznych druhov a na minimalizáciu 
negatívnych účinkov, ktoré môžu tieto druhy spôsobiť v rôznych odvetviach a 
ekosystémoch v prípade, keď sa ich prieniku nedá zabrániť;

71. vyzýva na súdržnosť politík EÚ v oblasti životného prostredia, rybného hospodárstva, 
obchodu vrátane vonkajšieho obchodu a iných politík EÚ s cieľom podporiť integritu 
jednotného trhu a konkurencieschopnosť odvetví rybolovu a akvakultúry;

72. víta obnovenie prirodzeného toku riek udržateľným spôsobom, berúc do úvahy 
environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty, investície do technológií a inovácií 
na vytvorenie migračných trás rýb bez toho, aby sa obmedzilo právo členských štátov 
rozhodovať o svojom energetickom mixe, hospodárskej činnosti vodných elektrární a 
energetickej bezpečnosti a environmentálnych výhodách vodnej energie.
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