
AD\1230230SK.docx PE662.054v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rybárstvo

2020/2260(INI)

28.4.2021

STANOVISKO
Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
a Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu
(2020/2260(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Izaskun Bilbao Barandica



PE662.054v03-00 2/19 AD\1230230SK.docx

SK

PA_NonLeg



AD\1230230SK.docx 3/19 PE662.054v03-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
a Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu 
uznesenia, ktorý príjmu, tieto návrhy:

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na 
stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému 
prostrediu (COM(2020)0381),

– so zreteľom na návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu (COM(2018)0368),

– so zreteľom na návrh Komisie smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, 
pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020),

– so zreteľom na návrh iniciatívy Komisie týkajúci sa pohotovostného plánu na 
zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti, ako sa predpokladá v 
navrhovanej stratégii „z farmy na stôl“ a „z mora na stôl“ v rámci európskej zelenej 
dohody, a najmä na jej záväzok stavať na skúsenostiach získaných z minulých kríz 
vrátane prebiehajúcej pandémie COVID-19,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa 
zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnej rybárskej politiky2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. 
novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 
z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 
z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu 

1 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
2 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 343, 26.10.2012, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
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a akvakultúry5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie6,

– so zreteľom na závery Rady z 19. októbra 2020 o stratégii „z farmy na stôl“,

– so zreteľom na vedecké stanovisko č. 3/2017 skupiny vedeckých poradcov na vysokej 
úrovni mechanizmu vedeckého poradenstva Komisie z 29. novembra 2017 s názvom 
Potraviny z oceánov: Ako možno získať viac potravín a biomasy z oceánov spôsobom, 
ktorý nezbavuje budúce generácie ich výhod?“,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2016 o vysledovateľnosti produktov 
rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o vykonávaní kontrolných opatrení na 
dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. mája 2018 o optimalizácii hodnotového reťazca v 
odvetví rybolovu EÚ9,

– so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom 
a rybárskom akvakultúrnom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 508/201410,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 25. novembra 2020 o novej priemyselnej stratégii pre 
Európu12,

A. keďže cieľom stratégie „z farmy na stôl“ je prispieť k európskemu programu v oblasti 
zmeny klímy, chrániť životné prostredie, zabezpečiť postavenie výrobkov v 
hodnotovom reťazci a podporiť konzumáciu udržateľných a zdravých potravín;

B. keďže odvetvie rybolovu a akvakultúry sú neoddeliteľnou súčasťou potravinového 
systému EÚ, ktorého odolnosť a udržateľný rozvoj závisia od práce a príspevkov 
európskych rybárov a chovateľov rýb, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho rozmeru pobrežných, ostrovných a 
mnohých vnútrozemských spoločenstiev;

C. keďže bezprecedentná kríza v oblasti verejného zdravia spôsobená pandémiou COVID-

5 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135.
7 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 40.
8 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 54.
9 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 2.
10 Prijaté texty, P8_TA(2019)0343.
11 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
12 Prijaté texty, P9_TA(2020)0321. 
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19 bude mať dôsledky na obchod a trh a rybárov v celej Európe ťažko zasiahla; keďže 
napriek zdravotným rizikám a nízkym cenám rýb európski rybári naďalej pracujú a 
ukazujú sa ako kľúčoví pracovníci, pričom kríza zdôraznila význam rybolovu a 
akvakultúry pri zabezpečovaní prístupu k potravinám; keďže EÚ poskytla krátkodobú 
reakciu, ako napríklad flexibilnejší prístup k Európskemu námornému a rybárskemu 
fondu (ENRF) a schválenie štátnej pomoci spolu s dlhodobejšou podporou, ako sa 
uvádza v pláne obnovy pre Európu; keďže treba privítať zámer Komisie vypracovať 
pohotovostný plán na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v celej 
EÚ v časoch krízy;

D. keďže je potrebné presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže a sociálneho hospodárstva 
v rámci spoločnej organizácie trhov (SOT), ktorej zásady pochádzajú z roku 1970, a 
aktualizovať jeho rámec osobitnými programami a finančnými nástrojmi na 
zabezpečenie nediskriminačného prístupu na trh pre samostatne zárobkovo činné osoby 
v maloobjemovom rybolove s cieľom posilniť postavenie ich organizácií, ktoré 
vytvárajú významnú sociálnu hodnotu tým, že účinne koncentrujú uvádzanie ich 
výrobkov na trh; keďže takéto samostatne zárobkovo činné osoby boli vylúčené z 
podpory COVID podľa nariadenia (EÚ) 2020/56013 napriek tomu, že sa ukázalo, že sú 
veľmi dôležité pre spoločnosť počas pandémie, a museli čeliť zdravotným rizikám ako 
základné odvetvie potravinového systému EÚ a poklesu cien v dôsledku zatvorenia 
hotelového, reštauračného a stravovacieho priemyslu (HORECA);

E. keďže v rôznych členských štátoch existujú rôzne tradície a zvyky, pokiaľ ide o výživu 
a využívanie dostupných biologických zdrojov vrátane rýb, mäkkýšov a kôrovcov; 
keďže by sa to malo zohľadniť pri vypracúvaní politík, odporúčaní a stratégií, ktoré 
majú vplyv na hospodársky významné alebo tradične využívané druhy rýb a iné ako 
rybie produkty v odvetviach rybolovu a akvakultúry;

F. keďže nadmerný rybolov a vedľajšie úlovky citlivých morských druhov vedú k 
degradácii morských a pobrežných ekosystémov a strate biodiverzity;

G. keďže hoci sa odvetvia rybolovu, akvakultúry a spracovateľského priemyslu EÚ hlásia 
k najprísnejším obchodným, environmentálnym, udržateľným a sociálnym normám, 
preskúmanie a schválenie je potrebné na zabezpečenie environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti v celom hodnotovom reťazci vrátane pracovných práv, zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat; keďže tieto odvetvia poskytujú vysokokvalitné produkty 
z mora a zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a kvality 
výživy obyvateľstva; keďže je preto mimoriadne dôležité posúdiť postavenie odvetví 
rybolovu a akvakultúry na vnútornom trhu a dovoz ich produktov s cieľom dosiahnuť 
model rybolovu, ktorý odráža rovnováhu medzi tromi kľúčovými rozmermi 
(environmentálnym, sociálnym a hospodárskym) navrhnutými v Agende OSN 2030 pre 
udržateľný rozvoj a jej 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja;

H. keďže obchodné normy v EÚ vrátane noriem v oblasti životného prostredia, 
udržateľnosti a sociálnych noriem sú síce veľmi prísne ale vzťahujú sa len na 75 % 
vykládok v EÚ a na menej ako 10 % dovozu (keďže filé a mrazené ryby sú vylúčené), 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/560 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/3013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia 
COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).
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čo vedie k tomu, že veľký počet dovážaných výrobkov nespĺňa prísne normy a 
štandardy, ktoré musí odvetvie so sídlom v EÚ spĺňať, čím sa vytvárajú nerovnaké 
podmienky a výrobcovia z EÚ sa dostávajú do konkurenčnej nevýhody;

I. keďže nadmerné používanie pesticídov v poľnohospodárstve má tiež nepriaznivé účinky 
na vodnú flóru a faunu;

J. keďže združenia rybárov sú kľúčovými aktérmi v potravinových systémoch niektorých 
členských štátov, v ktorých pôsobia ako neziskové subjekty verejného práva a 
sociálneho hospodárstva, ktoré zastupujú odvetvie rybolovu a spolupracujú s verejnou 
správou, vykonávajú funkcie všeobecného záujmu v prospech námorného rybolovu a 
pracovníkov v odvetví rybného hospodárstva, a plnia aj obchodné funkcie, predávajú 
produkty a poskytujú poradenské a riadiace služby;

K. keďže Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vo svojej správe o stave 
svetového rybolovu a akvakultúry z roku 2020 uznáva kľúčovú úlohu, ktorú rybárstvo 
zohráva v celosvetovej potravinovej bezpečnosti, pričom pripomína, že najväčšou 
hrozbou pre jeho príspevok je nadmerný rybolov a že udržateľné využívanie populácií 
rýb má potenciál zvýšiť produktivitu rybolovu;

L. keďže s cieľom znížiť plytvanie potravinami treba zlepšiť logistiku a infraštruktúru v 
hodnotovom reťazci, aby sa optimalizovalo využívanie všetkých úlovkov a 
udržateľnosť potravinového systému;

M. keďže je potrebný holistický prístup k rôznym stratégiám a politikám EÚ spojeným so 
stratégiou „z farmy na stôl“;

N. keďže všeobecná koncentrácia trhu a tendencia veľkých maloobchodníkov uzatvárať 
dohody, ktoré sú niekedy nespravodlivé voči prvovýrobcom, majú negatívny vplyv na 
maloobjemový rybolov;

O. keďže ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP) zahŕňajú okrem iného zásobovanie trhu 
EÚ potravinami s vysokou výživovou hodnotou, zníženie závislosti trhu EÚ od dovozu 
potravín a zabezpečenie toho, aby sa potraviny dostali k spotrebiteľom za primerané 
ceny; keďže prebiehajúca pandémia ešte viac ukázala, že EÚ musí byť schopná v plnej 
miere zaručiť potravinovú bezpečnosť pre svojich občanov a znížiť svoju závislosť od 
dovozu potravín z tretích krajín;

P. keďže produkty rybolovu a akvakultúry sú dôležitým zdrojom bielkovín a dôležitou 
zložkou zdravého stravovania; keďže viac ako polovica dospelého obyvateľstva Únie 
trpí nadváhou, čo prispieva k vysokej prevalencii chorôb súvisiacich so stravovaním, 
ako sú kardiovaskulárne choroby, a k zvyšovaniu nákladov na zdravotnú starostlivosť; 
konštatuje, že spotreba rýb a produktov akvakultúry v EÚ sa v jednotlivých členských 
štátoch výrazne líši;

Q. keďže v porovnaní s inými živočíšnymi bielkovinami majú ryby ulovené vo voľnej 
prírode najnižší vplyv na životné prostredie, keďže žijú vo voľnej prírode a nevyžadujú 
si využívanie pôdy, umelého kŕmenia, zásobovania vodou alebo antibiotiká či pesticídy 
na ich výrobu, a preto sú dokonalou možnosťou živočíšnych bielkovín z hľadiska 
potravinovej bezpečnosti a ochrany klímy;
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R. keďže rybári bojujú proti všetkým druhom morského odpadu tým, že lovia morský 
odpad – či už aktívne alebo pasívne – a pomáhajú s odpadom z iných plavidiel, čo 
pomáha zlepšovať morské prostredie a udržateľnosť odvetvia;

S. keďže práca rybárov a pokračujúce úsilie o vykonávanie SRP prinieslo zvýšenie 
populácií rýb v EÚ a prinieslo ďalšie pozitívne výsledky prostredníctvom účinného 
riadenia rybolovu založeného na vedeckých poznatkoch zameraného na udržateľnosť, 
zodpovedného rybolovu a minimalizovania vplyvu komerčného rybolovu na 
ekosystémy a založeného na ambicióznych medzinárodne dohodnutých cieľoch 
riadenia; keďže stále existujú environmentálne parametre, ktoré si vyžadujú ďalšie 
úsilie o zlepšenie;

T. keďže odvetvie rybolovu už dlho pomáha poskytovať európskym spotrebiteľom 
vysokokvalitné produkty, ktoré spĺňajú prísne normy v oblasti výživy a bezpečnosti 
potravín, a v súčasnosti je svetovým lídrom z hľadiska udržateľnosti;

U. keďže spotreba paliva a emisie CO2 z rybolovu klesli v rokoch 2009 až 2018 o 18 %; 
keďže napriek tomu, že energetická účinnosť rybárskej flotily EÚ – v tonách rýb na liter 
paliva – sa v priebehu rokov zvýšila vďaka prispôsobeniu sa novým technológiám a 
zlepšeniu stavu populácií rýb, rybolov bude naďalej čeliť ťažkostiam v dôsledku zmeny 
klímy, ktorej je obeťou a nie príčinou, ako to dokazujú mnohé prírodné javy, ako 
napríklad zvyšovanie teploty vody, ktoré mali a budú mať mimoriadne negatívny vplyv 
na ziskovosť odvetvia;

V. keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 1379/2013 o SOT s produktmi rybolovu a 
akvakultúry je nevyhnutné, aby boli spotrebitelia prostredníctvom marketingových a 
vzdelávacích kampaní informovaní o hodnote konzumácie rýb a o širokej škále 
dostupných druhov, ako aj o význame pochopenia informácií uvedených na etiketách; 
keďže informácie o krajine pôvodu a vysledovateľnosť produktov rybolovu sú jasne v 
záujme spotrebiteľov EÚ, ale existujúce právne predpisy EÚ nevyžadujú, aby sa 
uvádzal pôvod konečného pripraveného alebo konzervovaného výrobku, hoci je to pre 
odvetvie rybolovu povinné; keďže informácie o vysledovateľnosti a udržateľnej výrobe 
sa preto v potravinovom hodnotovom reťazci strácajú;

1. zdôrazňuje, že SRP a fungujúci systém riadenia európskych morí sú neoddeliteľnou 
súčasťou potravinového systému a dodávateľského reťazca EÚ a úzko interagujú s 
európskymi piliermi zdravia a životného prostredia, ktoré sú jadrom stratégie „z farmy 
na stôl“; vyjadruje veľké sklamanie z toho, že v stratégii „z farmy na stôl“ sa nekladie 
dostatočný dôraz na príspevok a potenciál odvetvia rybolovu a akvakultúry a že ambície 
odvetvia sú v stratégii slabé; zdôrazňuje, že tento nedostatok ambícií sťažuje Únii 
dosiahnutie cieľov európskeho ekologického dohovoru, a varuje, že to povedie k 
zníženiu príležitostí a zníženiu príjmov pre rybárov, výrobcov a pracovníkov v odvetví 
akvakultúry v EÚ v celom dodávateľskom reťazci rýb a morských plodov; žiada, aby sa 
stratégia rozšírila na stratégiu „z farmy na stôl“ a „z mora na stôl“ a aby sa jej názov 
oficiálne premenoval na stratégiu „Z farmy na stôl a z mora na stôl pre spravodlivý, 
zdravý a ekologický potravinový systém“;

2. zdôrazňuje, že súčasná stratégia by sa mala začleniť do prierezového prístupu k 
rybnému hospodárstvu, v ktorom sa zohľadnia hlavné právne predpisy EÚ v tejto 
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oblasti a so zreteľom na ciele stratégie, pričom sa náležite zohľadnia tri piliere trvalo 
udržateľného rozvoja – sociálny, hospodársky a environmentálny – s cieľom 
zabezpečiť, aby bol budúci potravinový systém spravodlivejší, zdravší a ohľaduplnejší 
voči životnému prostrediu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby venovala náležitú pozornosť 
osobitnej povahe odvetvia rybolovu a akvakultúry vo všetkých budúcich legislatívnych 
návrhoch, stratégiách alebo usmerneniach, ktoré môže vypracovať v dôsledku stratégie, 
a aby túto medzeru vyplnila vhodnými dodatočnými iniciatívami;

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

4. uznáva, že rybolov je jedným z najúčinnejších a klimaticky najinteligentnejších 
systémov, ktoré zabezpečujú zdravé a udržateľné potraviny a zároveň zaručujú dôstojnú 
existenciu rybárov v EÚ;

5. víta skutočnosť, že Komisia uznala kľúčových pracovníkov počas pandémie COVID-
19; zdôrazňuje, že do tejto kategórie patria nielen pracovníci v odvetví 
poľnohospodárstva a potravinárstva; vyzýva preto Komisiu, aby zintenzívnila svoje 
úsilie o zlepšenie postavenia európskych rybárov v hodnotovom reťazci zlepšením 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, zaručením dôstojnej mzdy a ochranou ich slobody 
pohybu, najmä v čase krízy;

6. zdôrazňuje úzky vzťah medzi rybolovnými činnosťami a ochranou biodiverzity a 
zdôrazňuje negatívny vplyv neudržateľného rybolovu na biodiverzitu; zdôrazňuje však, 
že len udržateľný rybolov môže obmedziť negatívny vplyv na druhy, biotopy a 
ekosystémy, ako aj účinky zmeny klímy;

7. zdôrazňuje, že na úplné a účinné dosiahnutie cieľov stratégie je potrebné rozsiahle 
predbežné posúdenie sociálno-ekonomického vplyvu s cieľom posúdiť všetky možné 
dôsledky navrhovaných opatrení na pobrežné komunity EÚ a na produktivitu a 
konkurencieschopnosť jej rybolovu; okrem toho zdôrazňuje, že prechod na udržateľný 
model výroby a spotreby by sa mal uskutočniť postupne a spôsobom zodpovedajúcim 
kapacitám odvetvia rybolovu EÚ;

8. zdôrazňuje, že pri transponovaní spravodlivých a prijateľných zásad existuje veľmi 
často riziko vzniku zaťažujúcich a nadmerných praktík, ktoré sa rybárom ťažko 
uplatňujú bez toho, aby sa vôbec skutočne dosiahli ciele stanovené v týchto zásadách; 
zdôrazňuje preto, že návrhy stratégie by nemali predstavovať nadmernú finančnú alebo 
byrokratickú záťaž pre prevádzkovateľov v odvetví rybného hospodárstva;

9. stotožňuje sa s Komisiou, že je potrebné zabezpečiť, aby sa dodržiavali kľúčové zásady 
zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv, najmä pokiaľ ide o neistých, sezónnych 
a nelegálnych pracovníkov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že by sa mali prijať praktické 
opatrenia na splnenie tejto potreby prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce s orgánmi 
EÚ pre sociálny dialóg, ako je Výbor EÚ pre sociálny dialóg v odvetví morského 
rybolovu, pri vypracúvaní legislatívnych iniciatív na dosiahnutie cieľov stratégie;

10. zdôrazňuje, že pri podporovaní zdravého a udržateľného stravovania ako súčasti 
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stratégie a stratégie EÚ pre zmenu klímy by sa mala uprednostňovať spotreba produktov 
rybolovu a akvakultúry EÚ, lebo sú dôležitým zdrojom bielkovín s malou uhlíkovou 
stopou a zásadnou zložkou zdravého stravovania, a mala by sa zdôrazňovať hodnota 
práce rybárov a žien v tomto odvetví a hodnota akvakultúry; pripomína potenciál 
udržateľnej akvakultúry a rybolovu vytvárať ekologické pracovné miesta a domnieva 
sa, že ekologická transformácia potravinových systémov vo všeobecnosti, a najmä 
rybárstva, by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorým sa zabezpečí spravodlivý príjem 
pre odvetvie rybárstva, posilní sa jeho postavenie v hodnotovom reťazci podporovaním 
zoskupení v kooperatívach, družstvách, združeniach alebo iných organizáciách a 
vykonávaním primeraného monitorovania v rámci smernice (EÚ) 2019/633 o nekalých 
obchodných praktikách14;

11. zdôrazňuje nízky vplyv rybolovu na životné prostredie v určitých aspektoch a zdravú 
výrobu potravín v tomto odvetví, keďže nejde o umelé kŕmenie, antibiotiká, hnojivá ani 
chemické pesticídy; zdôrazňuje, že konzumácia rýb má vďaka svojim zdravotným 
prínosom pre srdce veľký potenciál riešiť európsku krízu v oblasti verejného zdravia, 
pokiaľ ide o vysoký výskyt chorôb súvisiacich so stravovaním, ako sú kardiovaskulárne 
choroby;

12. berie na vedomie, že SRP je súčasný právny rámec pre rybné hospodárstvo, ktorého 
cieľom je poskytovať zdravé morské potraviny v súlade s udržateľnými, sociálnymi, 
hospodárskymi a environmentálnymi zásadami riadenia rybárstva, zabezpečiť 
udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov a obnoviť a udržať 
populácie ulovených druhov nad úrovňami, ktoré môžu zabezpečiť maximálny 
udržateľný výnos, ako aj zabezpečiť ziskovosť rybolovných činností;

13. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri spracovávaní, propagácii a 
uvádzaní na trh ulovených rýb;

14. zdôrazňuje, že prebiehajúca pandémia preukázala, že je potrebné, aby EÚ zlepšila a 
zabezpečila potravinovú bezpečnosť a potravinovú sebestačnosť s cieľom znížiť svoju 
závislosť od dovozu potravín z tretích krajín; súhlasí s vypracovaním pohotovostného 
plánu na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti EÚ v prípade 
budúcich kríz; pripomína cieľ SRP prispievať k tomu, aby sa na trh v EÚ dodávali 
vysoko výživné potraviny a znižovala závislosť trhu EÚ na dovoze potravín; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné posunúť sa smerom k inteligentnej integrácii 
globálnych, regionálnych a miestnych potravinových systémov a podporovať krátke 
kanály v hodnotovom reťazci rybného hospodárstva s cieľom zlepšiť potravinovú 
bezpečnosť v súlade so zásadami jednotného trhu;

15. zdôrazňuje, že stratégia biodiverzity a stratégia „z farmy na stôl“ sú dve strany tej istej 
mince; požaduje preto vypracovanie posúdení vplyvu, v ktorých sa určia celkové 
náklady na ciele Komisie v oblasti biodiverzity, pokiaľ ide o vplyv zníženia 
rybolovného tlaku, a tým aj výroby potravín;

16. zdôrazňuje, že pri vykonávaní cieľov a opatrení navrhovaných v stratégii a pri prechode 

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných 
praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, Ú. v. 
EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59.
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na udržateľný potravinový systém sa musí venovať náležitá pozornosť hospodárskej, 
sociálnej a environmentálnej udržateľnosti potravinových systémov a 
konkurencieschopnosti európskeho rybného hospodárstva a akvakultúry vrátane 
spravodlivého príjmu prvovýrobcov; zdôrazňuje význam konštruktívnych, účinných a 
rovnocenných konzultácií s rybármi a výrobcami akvakultúry a inými relevantnými 
zainteresovanými stranami zastupujúcimi hodnotový reťazec pri každom rozhodnutí 
súvisiacom s navrhovanou stratégiou „z farmy na stôl“ a „z mora na stôl“;

17. vyzýva Komisiu a príslušné agentúry EÚ vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín, aby posúdili, či riasy môžu predstavovať bezpečný, zdravý a udržateľný zdroj 
potravín v kontexte stratégie „z farmy na stôl“;

18. víta plánovanú správu Komisie o fungovaní SRP, ktorá sa má uverejniť do 31. 
decembra 2022 a ktorá sa bude musieť zamerať na riziká vyvolané zmenou klímy pre 
udržateľnosť druhov a cieľ dosiahnuť maximálny udržateľný výnos; zdôrazňuje však, že 
je potrebné, aby sa populácie rýb dostali na udržateľnú úroveň a obnovili morské a 
pobrežné ekosystémy, ktorý by sa mal zamerať aj na prínosy a sociálnu, hospodársku a 
environmentálnu udržateľnosť odvetví rybolovu a akvakultúry vrátane účinkov cudzích 
inváznych druhov, ktoré ohrozujú určité druhy s hospodárskym významom, pričom by 
sa malo vyvinúť spoločné úsilie na zníženie ich vplyvu; žiada, aby na túto správu 
nadväzovali legislatívne alebo nelegislatívne návrhy a opatrenia na lepšie vykonávanie 
cieľov SRP vzhľadom na nové výzvy, ktorým čelí odvetvie rybného hospodárstva, a na 
riešenie všetkých nedostatkov, ktoré sa ukážu ako významné;

19. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia a členské štáty prijali potrebné opatrenia na 
zlepšenie kvality vôd EÚ a zabránenie vstupu toxických látok do potravinového 
reťazca; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zaujali holistický prístup k 
morskému prostrediu a riešili základné príčiny znečistenia vody vrátane morského 
odpadu a komunálnych a priemyselných odpadových vôd a ukončili praktiky, ktoré sú 
škodlivé pre morské prostredie a ľudské zdravie;

20. víta úlohu nedávno oznámených strategických usmernení EÚ pre udržateľný rozvoj 
akvakultúry EÚ na roky 2021 – 2030; zdôrazňuje zásadnú úlohu akvakultúry a potrebu 
jej rozvoja ako základného kameňa pri zabezpečovaní sebestačnosti zdravých potravín; 
žiada, aby sa tieto usmernenia urýchlene prijali a vykonávali, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu osobitných usmernení pre mäkkýše a domácu akvakultúru s cieľom 
poskytnúť usmernenia pre lepšie riadenie a zvýšenú udržateľnosť, ako aj viac 
finančných prostriedkov pre tieto odvetvia v rámci nového Európskeho fondu pre 
námorné rybné hospodárstvo a akvakultúru (EMFAF);

21. zdôrazňuje, že pokračujúca práca na navrhovanej stratégii „z farmy na stôl“ a „z mora 
na stôl“ by mala vychádzať z existujúcich postupov, ktoré už spĺňajú ciele udržateľnosti 
súčasnej stratégie, ako sú určité typy riadenia akvakultúry, ktoré poskytujú aj 
environmentálne a sociálne služby, a vychádzať z nich; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uľahčili, povzbudili a poskytli primeranú podporu ekologickej akvakultúre, ako je 
akvakultúra s nízkym vplyvom, uzavretý systém akvakultúry, riasy, mäkkýše, chov 
rybníkov alebo integrované multitrofické systémy akvakultúry, ktoré sú dôležitými 
súčasťami obehového hospodárstva a čistými prispievateľmi k transformácii 
nadmerných živín do vysoko kvalitných bielkovín;
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22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby plány trvalo udržateľného rozvoja 
akvakultúry zohľadňovali hlavné prekážky rozvoja potenciálu odvetvia a uznali potrebu 
prideliť priestor pre akvakultúru prostredníctvom primeraného priestorového 
plánovania; zdôrazňuje význam transparentného a participatívneho mechanizmu v 
súlade so smernicou 2014/89/EÚ o námornom priestorovom plánovaní na rovnomerné 
prideľovanie priestoru všetkým zainteresovaným stranám vrátane existujúcich a nových 
rybolovných oblastí a akvakultúrnych fariem; zdôrazňuje, že rozvoj akvakultúry si 
vyžaduje pevný, spoľahlivý a jasný právny rámec na využívanie priestoru a licencií, 
ktorý poskytuje dôveru a istotu pre investície v tomto odvetví;

23. víta zámer podporovať ekologickú akvakultúru a zdôrazňuje jej hospodárske výhody 
pre výrobcov v odvetví akvakultúry vzhľadom na jej nevyužitý potenciál rozvoja a 
rastu; poukazuje na to, že transformáciu možno podporiť prostredníctvom ENRAF;

24. zdôrazňuje, že v odvetví akvakultúry je dlhodobo bežnou praxou opätovné použitie 
nepoužitých (alebo použiteľných) živočíšnych produktov na ľudskú spotrebu; 
poukazuje na to, že v záujme obehového hospodárstva sú potrebné značné investície s 
cieľom vytvoriť synergie medzi akvakultúrou a plytvaním potravinami a podporiť 
účinné procesy na opätovné použitie odpadu z akvakultúry (ako sú riasy) na kŕmenie 
rýb;

25. víta zámer Komisie podporovať ekologické obchodné modely, ako sú modely založené 
na sekvestrácii uhlíka, s cieľom zvýšiť udržateľnosť dodávateľských reťazcov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že niektoré postupy akvakultúry, ako je chov slávok alebo ustríc, 
môžu byť úspešným modelom do budúcnosti v kontexte systému obchodovania s 
emisiami; vyzýva Komisiu, aby investovala do tohto typu ekologických podnikov so 
zreteľom na ciele stratégie;

26. víta zámer Komisie uverejniť usmernenia pre udržateľné obstarávanie potravín v 
inštitucionálnom stravovaní a naliehavo vyzýva Komisiu, aby do týchto usmernení 
zahrnula produkty rybolovu a akvakultúry;

27. víta zámer Komisie prijať opatrenia na urýchlenie zavádzania energeticky účinných 
riešení na trh v poľnohospodárstve a potravinárstve; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
takéto opatrenia by mali zohľadňovať aj odvetvie akvakultúry s cieľom využiť všetky 
potenciálne formy výroby energie, ktoré sú súčasťou týchto druhov poľnohospodárstva, 
a podporiť systém výroby s nulovou spotrebou;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme zdravia ľudí a dobrých životných 
podmienok zvierat zaviedli opatrenia na zlepšenie kvality vody a kontroly chorôb a na 
obmedzenie hustoty chovu v akvakultúrnej produkcii;

29. zdôrazňuje, že ekologické výrobky sa príliš často dostávajú do cenovej skupiny, ktorá je 
mimo dosahu väčšiny európskych spotrebiteľov; zdôrazňuje preto, že na úrovni EÚ 
treba zaviesť spravodlivý systém cien ekologických výrobkov, aby už neboli výsadou 
niekoľkých, ale mohli byť základom zdravého stravovania pre všetkých;

30. víta ochotu Komisie klásť väčší dôraz na investície do technológií a ekologických a 
digitálnych postupov, vyjadruje však sklamanie z toho, že rybolov a odvetvie 
akvakultúry sa vôbec neuvádzajú; zdôrazňuje naliehavú potrebu podporovať rybárov a 
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aktérov v dodávateľskom reťazci produktov rybolovu pri prechode na digitálne postupy 
prostredníctvom rozsiahlych investícií do odbornej prípravy a financovania digitalizácie 
a prechodu na ekologické postupy a nástroje;

31. žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili a zefektívnili označovanie všetkých 
produktov rybolovu a akvakultúry na úrovni EÚ, či už čerstvých, mrazených alebo 
spracovaných alebo predávaných v reštauráciách a prostredníctvom maloobchodníkov a 
veľkoobchodníkov, a to aj prostredníctvom digitálnych kódov, s cieľom zabezpečiť 
vysledovateľnosť miesta pôvodu, druhov a informácií o iných aspektoch, ako sú 
výrobné metódy, a to aj z dovozu z tretích krajín;

32. zdôrazňuje potrebu systému vysledovateľnosti potravín v EÚ, ktorý zvýši udržateľnosť 
odvetví rybolovu a akvakultúry a bude reagovať na požiadavky spotrebiteľov 
poskytovaním informácií o tom, kde, kedy, ako a aké ryby boli ulovené alebo chované, 
predovšetkým s cieľom zlepšiť bezpečnosť potravín, ale aj umožniť kontroly v celom 
reťazci výrobkov EÚ aj dovozu z tretích krajín a bojovať proti podvodom a 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu; požaduje 
koordinovaný prístup s cieľom zabezpečiť súlad medzi rôznymi iniciatívami v tejto 
oblasti a posúdiť náklady a prínosy rôznych možností pre spotrebiteľov, výrobcov a 
vnútorný trh ako celok v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe 
práva15 s cieľom čo najúčinnejšie vykonávať tieto ciele; domnieva sa, že tento systém 
by mal zahŕňať všetkých aktérov v hodnotovom reťazci, aby mohli navzájom 
spolupracovať a používať jednoduché digitálne systémy, ktoré sa ľahko používajú a 
nepredstavujú nadmerné náklady pre prevádzkovateľov, najmä malé podniky;

33. zdôrazňuje, že dobré mechanizmy vysledovateľnosti udržateľnosti pre všetky výrobky 
predávané na trhoch EÚ sú základom z hľadiska zabezpečenia transparentnosti pre 
spotrebiteľov, odvetvie a rôzne správne orgány; víta zámer Komisie podporiť 
vykonávanie pravidiel o zavádzajúcich informáciách, pokiaľ ide o udržateľnosť 
potravinových výrobkov, vytvoriť rámec EÚ pre udržateľné označovanie potravín a 
dosiahnuť ciele ekologického dohovoru a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja; 
zdôrazňuje, že tento krok zvýši hodnotu udržateľných produktov a ochráni práva 
spotrebiteľov; žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia o digitálnych nástrojoch na 
poskytovanie informácií spotrebiteľom prostredníctvom všetkých článkov hodnotového 
reťazca vrátane existujúcich platforiem s cieľom podporiť interoperabilitu a zlepšiť 
efektívnosť existujúcich systémov;

34. žiada Komisiu, aby zvážila vydanie environmentálnych vyhlásení, ktoré spĺňajú 
spoľahlivé medzinárodne uznávané kritériá, ako je norma Medzinárodnej organizácie 
pre normalizáciu (ISO) č. 14024, ktorá by mala byť založená na úplnom posúdení 
životného cyklu, a nie na akomkoľvek aspekte udržateľnosti, a mala by sa vykonávať 
udržiavaním administratívneho a finančného zaťaženia na minimálnej úrovni, najmä pre 
malých rybárov a MSP; na tento účel zdôrazňuje, že označovanie musí byť objektívne, 
založené na vedeckých údajoch podporených prísnym nezávislým overovaním, 
nediskriminačné, pokiaľ ide o skutočnú výživovú hodnotu potravín, a musí byť schopné 
poskytovať úplné a konkrétne informácie o živinách vo výrobku na základe 
referenčných príjmov priemerného spotrebiteľa bez zavádzania alebo ovplyvňovania 

15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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výberu nakupovania v súlade s nariadením (EÚ) č. 1169/201116; okrem toho 
zdôrazňuje, že podniky musia tiež zohrávať úlohu pri zabezpečovaní toho, aby produkty 
rybného hospodárstva, ktoré získavajú, boli vysledovateľné až do miesta pôvodu, a pri 
poskytovaní všetkých informácií, ktoré spotrebitelia potrebujú na to, aby mohli robiť 
informované, zdravé a ekologické stravovacie rozhodnutia;

35. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zaviedla povinnosť informovať spotrebiteľov o 
označovaní pôvodu a vysledovateľnosti všetkých pripravených alebo konzervovaných 
rýb a morských potravinových výrobkov, ako sú kôrovce, mäkkýše a kaviár, a aby v 
záujme zabezpečenia rovnakých podmienok posúdila potrebu revízie nariadenia (EÚ) č. 
1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry a v 
prípade potreby vypracovala návrh;

36. zdôrazňuje , že rôzne normy medzi produktmi z EÚ a tretích krajín by mohli dostať 
rybné hospodárstvo EÚ do konkurenčnej nevýhody, ak by neexistovala globálna 
konvergencia noriem udržateľnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pravidlá 
označovania a vysledovateľnosti výrobkov EÚ by sa mali uplatňovať aj na dovážané 
výrobky; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné upraviť súčasné právne predpisy tak, 
aby sa vyžadovalo vyhlásenie o pôvode konečného výrobku z EÚ a z tretích krajín 
skompletizovaného na výrobných linkách;

37. zdôrazňuje, že je potrebný harmonizovaný právny rámec EÚ na vytvorenie povinného 
systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia na úrovni EÚ na 
základe nezávislých vedeckých dôkazov; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporili 
zavedenie budúceho systému nutričného profilovania EÚ a zdržali sa jednostranných 
krokov, ktoré by mohli brániť harmonizácii úsilia Komisie; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila potrebu zahrnúť zmeny do algoritmu na vytvorenie týchto nutričných profilov 
tak, aby sa pozitívne zohľadnila prítomnosť omega-3 a aby sa pri prideľovaní 
sankčných bodov zohľadnil pomer nasýtených a nenasýtených tukov;

38. poukazuje na to, že ryby, kôrovce a výrobky z mäkkýšov môžu byť chránené 
prostredníctvom európskych systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov a 
potravín; konštatuje, že v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 môžu 
členské štáty používať aj nepovinný výraz kvality „výrobok ostrovného chovu“ vrátane 
výrobkov z rýb, kôrovcov a mäkkýšov s cieľom zvýšiť viditeľnosť ostrovných 
výrobcov; vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie dodatočných regionálnych 
označení pre odvetvia rybolovu a akvakultúry s cieľom podporiť viditeľnosť svojich 
výrobcov a výrobkov, ktorí nie sú oprávnení na ochranu v rámci európskych systémov 
kvality stanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012;

39. víta povinné používanie digitalizovaných osvedčení o úlovku;

40. zdôrazňuje potrebu naďalej podporovať zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov a 
bojovať proti NNN rybolovu posilňovaním politiky dohôd o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva s tretími krajinami, pokiaľ ide o európske plavidlá poskytujúce 
kvalitné produkty;

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, Ú. v EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
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41. konštatuje, že odvetvia rybolovu, akvakultúry a spracovateľského priemyslu EÚ už 
uplatňujú prísne environmentálne a sociálne normy, ktoré sa budú revidovať aj s cieľom 
zabezpečiť vyššiu kvalitu výrobkov; domnieva sa preto, že je mimoriadne dôležité 
uplatňovať zásadu reciprocity na produkty rybolovu, ktoré vstupujú na trh EÚ z tretích 
krajín, a zakázať produkty pochádzajúce z NNN rybolovu;

42. víta prístup nulovej tolerancie k NNN rybolovu vzhľadom na globálny charakter tohto 
javu a potrebu prijať jednotnú a súdržnú susedskú politiku pre riadenie rybárstva a 
zároveň plne presadzovať nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 o NNN rybolove17 ( 
nariadenie o NNN rybolove); v tejto súvislosti zdôrazňuje, že obchodné dohody 
podpísané s tretími krajinami by mali obsahovať kapitoly o udržateľnom rybolove, 
ktoré sú v súlade s politikami EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, SRP a 
ustanoveniami nariadenia o NNN rybolove; žiada, aby rybári EÚ, flotily a MSP 
pôsobiace v odvetví výroby morských plodov dostávali podporu na posilnenie a 
zlepšenie ich postavenia v hodnotovom reťazci; pripomína, že autonómne colné kvóty 
sa musia využívať len vtedy, ak neexistujú dostatočné dodávky morských plodov pre trh 
EÚ a nemožno ich využiť na vyvíjanie tlaku na dodávky a ceny výrobcov z EÚ;

43. zdôrazňuje, že EÚ by mala neustále monitorovať úsilie tretích krajín, ktorým boli 
udelené preferenčné sadzby na produkty rybolovu a akvakultúry, v boji proti NNN 
rybolovu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ v plnej miere využívala nástroje, ktoré 
má k dispozícii v súlade s nariadením o NNN rybolove vrátane tzv. červenej karty, ak 
krajina, ktorej boli udelené preferenčné clá, neplní požiadavky EÚ týkajúce sa 
pracovných práv, udržateľného rybárstva a vysledovateľnosti produktov rybolovu;

44. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky produkty rybolovu a 
akvakultúry uvádzané na trh v EÚ bez ohľadu na ich pôvod; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili vykonávanie súčasných požiadaviek EÚ na bezpečnosť, 
hygienu a kvalitu vrátane obchodných noriem pre všetky produkty rybolovu a 
akvakultúry na vnútornom trhu;

45. zdôrazňuje, že na to, aby sa dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva stali 
skutočne udržateľnými, treba ešte dosiahnuť pokrok; zdôrazňuje, že tieto dohody musia 
byť v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a nesmú ohrozovať 
odvetvie maloobjemového rybolovu v tretích krajinách ani oslabovať miestnu 
potravinovú bezpečnosť;

46. zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti spotrebiteľov a žiada, aby všetky 
dovážané produkty rybného hospodárstva, ktoré vstupujú na trh EÚ, museli spĺňať 
medzinárodne dohodnuté minimálne normy, ako sa stanovuje v Dohovore 
Medzinárodnej organizácie práce C188 o práci v odvetví rybolovu a vykonávanom v 
EÚ prostredníctvom smernice Rady (EÚ) 2017/15918, s cieľom zabrániť tomu, aby 
občania EÚ konzumovali ryby bez toho, aby vedeli, že ryby boli ulovené plavidlami, 

17 Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
18 Smernica Rady (EÚ) 2017/159 z 19. decembra 2016, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru 
Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá 21. mája 2012 medzi 
Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (Cogeca), Európskou federáciou 
pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii 
(Europêche), Ú. v. EÚ L 25, 31.1.2017, s. 12.
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ktoré nedodržiavajú minimálne sociálne podmienky;

47. nabáda Komisiu, aby vypracovala zoznam tovarov vyrobených detskou alebo nútenou 
prácou a zodpovedajúce správy, ktoré politickí činitelia a spoločnosti EÚ použijú na 
vykonávanie posúdení rizík, vykonávanie náležitej starostlivosti v dodávateľských 
reťazcoch a vypracovanie stratégií na riešenie detskej práce a nútenej práce; nabáda 
Komisiu, aby tento zoznam použila ako nástroj na prijatie opatrení proti rybárskym 
plavidlám a nespolupracujúcim tretím krajinám, ktoré nedodržiavajú predpisy, podobné 
tým, ktoré sú stanovené v kapitole VII nariadenia o NNN rybolove, a to najmä s cieľom 
obmedziť alebo zablokovať dovoz z rybárskych plavidiel alebo rybárskych krajín 
uvedených na (čiernych) listinách z dôvodu závažného pracovného zneužívania a 
nedodržiavania základných ľudských práv na palube rybárskych plavidiel;

48. zdôrazňuje význam nového ENRAF pre umožnenie udržateľne spravovaných morí a 
oceánov, podporu rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, modernizáciu odvetvia 
rybného hospodárstva v súlade s cieľmi SRP, vytváranie nových pracovných a 
príjmových príležitostí, podporu udržateľných postupov, uprednostňovanie generačnej 
výmeny, a to aj pre maloobjemový rybolov, ktoré môžu obmedziť vyľudňovanie vo 
vidieckych oblastiach a na ostrovoch, a podporu aktívnej účasti žien, združení vrátane 
kooperatív, ako sú cofradías, organizácií výrobcov a maloobchodných organizácií; 
navrhuje, aby využívanie financovania z ENRAF poskytovalo hospodárske stimuly pre 
rybárov, výrobcov v odvetví akvakultúry a pracovníkov v celom dodávateľskom 
reťazci, ktorí už prijali opatrenia na obmedzenie svojej klimatickej a environmentálnej 
stopy; víta zámer Komisie investovať do výskumu, inovácií a technológií a zdôrazňuje, 
že ENRAF by sa mal využívať aj na podporu výskumných a inovačných programov a 
projektov zameraných na zníženie plytvania potravinami a na podporu udržateľného 
potravinového systému vrátane vytvorenia stimulov pre digitálnu transformáciu 
odvetvia vo všetkých článkoch hodnotového reťazca produktov rybolovu a akvakultúry; 
okrem toho zdôrazňuje potrebu integrovať existujúce európske programy v oblasti 
výskumu a inovácií do stratégií „z farmy na stôl“ a do stratégie Biodiverzita 2030 a 
nového ENRAF a plne zapojiť odvetvie rybolovu a akvakultúry a ďalšie príslušné 
zainteresované strany v rámci celého hodnotového reťazca s cieľom maximalizovať 
potenciálne synergie medzi rôznymi odvetviami;

49. podporuje cieľ SRP, ktorým je selektívny rybolov, a konštatuje, že odvetvie rybného 
hospodárstva na tento účel investuje do selektívneho výstroja; zdôrazňuje, že Únia by 
mala tieto investície podporovať a podnecovať; 

50. zdôrazňuje potrebu zlepšiť monitorovanie, kontrolu a presadzovanie spoločnej rybárskej 
politiky vrátane úplného vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a zavedenia 
elektronického monitorovania plavidiel s cieľom zlepšiť vysledovateľnosť potravín;

51. zdôrazňuje, že vďaka adaptácii nových technológií sa energetická účinnosť rybárskych 
flotíl EÚ v priebehu rokov výrazne zvýšila; berie na vedomie zlepšenie stavu populácií 
rýb, najmä v Severnom mori, vzhľadom na prísne normy, ktoré musí odvetvie rybolovu 
EÚ dodržiavať;

52. zdôrazňuje význam maloobjemového pobrežného rybolovu a domnieva sa, že toto 
odvetvie môže výrazne uľahčiť prechod na udržateľné riadenie populácií rýb; vyzýva 
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preto všetky členské štáty, aby primerane zvýšili percentuálny podiel vnútroštátnych 
kvót pridelených tomuto odvetviu;

53. odporúča, aby inštitúcie EÚ a všetky členské štáty začali účinné, primerane financované 
a ďalekosiahle vzdelávacie kampane na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov s 
cieľom posilniť zdravú a udržateľnú spotrebu rýb, zdôrazniť vlastnosti a prínosy 
produktov z rýb a pomôcť spotrebiteľom rozumne si vybrať pri nákupe čerstvých rybích 
výrobkov; a to aj podporou konzumácie menej známych druhov rýb; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vykonávali iniciatívy na zníženie plytvania potravinami a iného 
odpadu z rybích a morských potravinových trhov EÚ;

54. domnieva sa, že jedným zo základných kameňov všetkých kampaní na podporu 
konzumácie morských plodov by mala byť udržateľnosť postupov, ktoré sa používajú 
na ich obstaranie, a vedúca úloha európskeho rybného hospodárstva v tejto oblasti; 
okrem toho zdôrazňuje, že tieto kampane by sa mali podporovať úzkou spoluprácou s 
obchodnými združeniami a osobitnými profesijnými organizáciami, ako sú odborníci v 
oblasti výživy, lekári a pediatri, s cieľom prijať cielené a účinné opatrenia na pomoc 
európskym spotrebiteľom;

55. poznamenáva, že v návrhu smernice o sadzbách DPH, ktorý predložila Komisia, sa 
predpokladá využívanie nepriamych daní na podporu spotreby udržateľných a zdravých 
potravinárskych výrobkov; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti využívali 
existujúce nástroje, ako sú znížené sadzby DPH a zelené verejné obstarávanie;

56. kritizujú skutočnosť, že v stratégii sa neuvádza žiadny problém vyplývajúci zo 
znečistenia morí v EÚ mikroplastmi a nanoplastmi, čo predstavuje znepokojujúcu 
hrozbu pre zdravie európskych spotrebiteľov; zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť 
výskum a zber údajov o vplyve morského odpadu, nanoplastov a mikroplastov na zdroje 
rybolovu a ľudské zdravie a zároveň podporovať opatrenia na zvýšenie informovanosti 
európskych spotrebiteľov o probléme znečistenia plastmi;

57. vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú podporu a viditeľnosť projektom a iniciatívam 
zameraným na skrátenie dodávateľských reťazcov, podporu miestnych potravinových 
systémov a udržateľnej spotreby morských plodov a podporu maloobjemového 
rybolovu;

58. zdôrazňuje, že v záujme úplného dodržiavania európskeho obehového hospodárstva a 
splnenia cieľov v oblasti znižovania plytvania potravinami by sa mali podporovať a 
podporovať účinné postupy v oblasti rybolovu, ako je opätovné používanie ulovených 
produktov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a na ktoré sa 
vzťahuje zákaz odhadzovania úlovkov;

59. konštatuje, že vzhľadom na ich povahu sa niektoré aspekty dobrých životných 
podmienok zvierat v stratégii Komisie nevzťahujú na odvetvie rybného hospodárstva;

60. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť lepšie konzultačné metódy pre obchodné 
organizácie drobných rybárov, aby sa mohli zúčastňovať na príslušných rozhodovacích 
procesoch, ktoré majú vplyv na ich živobytie, ako sú výbory pre sociálny dialóg; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam spravodlivej a vyváženej účasti maloobjemového 
rybolovu, keďže zastúpenie v poradných radách a iných fórach je nedostatočné; 
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zdôrazňuje najmä význam rovnakého a spravodlivého zastúpenia pri vykonávaní takých 
medzinárodných záväzkov, ako sú sociálne a ekosystémové riadenie, aby sa 
zabezpečilo, že ich bude možné vykonávať vo všetkých segmentoch flotily;

61. vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci stratégia správne zdôrazňuje úlohu 
poľnohospodárov ako správcov pôdy, nepriznáva rovnaké uznanie európskym rybárom, 
ktorí by sa mali považovať za správcov mora a mali by mať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní cieľov stratégie; vyjadruje v tejto súvislosti sklamanie nad tým, že stratégia 
nezaručuje zapojenie zástupcov odvetvia do inštitucionálnych fór ani nepodporuje 
prístup zdola nahor, ktorý plne zapája európskych rybárov do vypracúvania pravidiel, 
ktoré musia uplatňovať; zdôrazňuje, že je potrebné plne zapojiť odvetvie rybného 
hospodárstva, aby sa v plnej miere dosiahli ciele stratégie „z farmy na stôl“;

62. zdôrazňuje potrebu nabádať malých rybárov, aby sa spojili v združeniach, družstvách a 
organizáciách výrobcov s cieľom zabezpečiť, aby mali lepšie vyjednávacie postavenie s 
dodávateľmi na trhu a lepšie a silnejšie postavenie v potravinovom dodávateľskom 
reťazci s cieľom zaručiť im spravodlivý príjem; zdôrazňuje, že združenia, ako sú 
kooperatívy v Španielsku (cofradías), by mali byť uznané podľa právnych predpisov 
EÚ a oprávnené na získanie finančnej podpory za rovnakých podmienok ako 
organizácie výrobcov; vyzýva Komisiu, aby v tomto smere prijala kroky.
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