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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v stratégii sa takmer vôbec nezmieňuje rybolov a 
akvakultúra, hoci tieto odvetvia zohrávajú zásadnú úlohu pozdĺž celého pobrežia 
Atlantiku, rozvíjajú hospodársku činnosť, vytvárajú pracovné miesta, podieľajú sa na 
utváraní našich pobrežných regiónov a prispievajú k boju proti demografickému 
poklesu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala súčasné znenie a upravila navrhovanú 
stratégiu tak, aby vzhľadom na zistené závažné nedostatky zahŕňala obe odvetvia, a 
aby do nej zaradila opatrenia na riešenie dôsledkov pandémie, pokiaľ ide o meniaci sa 
spotrebiteľský dopyt, prístup na trh, bezpečnostné otázky a dopravu v súvislosti s 
hraničnými obmedzeniami; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zosúladiť úsilie 
Komisie a členských štátov zamerané na zlepšenie zdravia a správy oceánov a 
udržateľné hospodárenie s ich zdrojmi;

2. zdôrazňuje, že jediným odkazom na rybolov je „výlov odpadu“, a aj keď je dôležité, 
aby sa rybári podieľali na odstraňovaní znečistenia oceánov, nevyhnutnosťou zostáva 
prihliadať na sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv tohto odvetvia; 
zdôrazňuje, že rybolov ako najstaršia činnosť modrej ekonomiky zohráva dôležitú 
úlohu pri rozvoji obehového hospodárstva a že sa naň musí prihliadať v záujme 
podpory stratégie, ktorá zabezpečí trvalú udržateľnosť tohto odvetvia využitím jeho 
silných stránok;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že rybári zohrávajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní znečistenia 
oceánov tým, že zbierajú morský odpad; konštatuje však, že tento problém sa musí 
riešiť predovšetkým na pevnine a znižovaním množstva odpadu pri jeho zdroji;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v hodnotení prvej stratégie v oblasti Atlantického 
oceánu sa nezohľadnil rybolov a akvakultúra, hoci tieto odvetvia do nej boli zahrnuté;

5. zdôrazňuje význam spolupráce medzi Komisiou, štátmi ležiacimi na pobreží Atlantiku 
a príslušnými agentúrami, pokiaľ ide o ochranu populácií rýb, dosiahnutie 
maximálneho udržateľného výnosu a ukončenie nadmerného rybolovu;

6. poznamenáva, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ zásadne zmení spôsob nášho 
fungovania v Atlantickom oceáne a historickú dynamiku v regióne; zdôrazňuje, že 
fond na prispôsobenie sa brexitu by mohol byť pri tejto zmene dôležitým nástrojom; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet vyčlenený na túto rezervu na pokrytie strát 
spôsobených vystúpením Spojeného kráľovstva v odvetví rybárstva je úplne 
nedostatočný a že kritériá prerozdeľovania, ktoré navrhla Komisia, nepristupujú k 
jednotlivým častiam dotknutého odvetvia rovnako;

7. v súvislosti s narušením spôsobeným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ víta cieľ 
podporovať prepojenie príbrežnej námornej dopravy v Atlantickom oceáne v záujme 
lepšej integrácie Írska;

8. vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie na zapojenie Spojeného kráľovstva a 
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jeho príslušných agentúr do procesu vykonávania námornej stratégie v oblasti 
Atlantického oceánu s cieľom nadviazať na doterajšiu plodnú spoluprácu v tejto sfére;

9. poznamenáva, že ak má byť stratégia skutočne účinná, musí sa posilniť úloha regiónov 
a miestnych orgánov, najmä najvzdialenejších regiónov, pretože sú domovom 
významnej časti európskej biodiverzity a z hľadiska svojej sociálnej a hospodárskej 
udržateľnosti sú značne závislé od modrej ekonomiky;

10. domnieva sa, že stratégia v oblasti Atlantického oceánu by mala byť prepojená so 
stratégiou „z farmy na stôl“ a stratégiou v oblasti biodiverzity, aby sa zabezpečila ich 
vzájomná súčinnosť; konštatuje, že odvetvia rybolovu a akvakultúry zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri poskytovaní zdravých potravín s nízkou uhlíkovou stopou a že 
prepojenie stratégie v oblasti Atlantického oceánu s oboma stratégiami má zásadný 
význam; v tejto súvislosti sa domnieva, že celkový vplyv týchto stratégií na oblasť 
Atlantického oceánu sa musí analyzovať tak z environmentálneho, ako aj zo 
sociálneho a hospodárskeho hľadiska, aby tieto stratégie mohli podporovať rozvoj 
silného, prosperujúceho a udržateľného odvetvia odolného voči hrozbám, ako je 
zmena klímy;

11. zdôrazňuje, že zmena klímy čoraz viac mení rozšírenie, produktivitu a druhové 
zloženie celého reťazca morského života, ako aj generačnú štruktúru; zdôrazňuje, že 
zmena klímy má vzájomne súvisiace vplyvy na oceány, ústia riek a vegetáciu 
morského dna, ktoré sú biotopmi rýb a miestami na ich dorastanie; poukazuje na to, že 
podľa vedcov bude najvýraznejším dôsledkom zmeny klímy rozširovanie morských 
druhov smerom k zemským pólom; zdôrazňuje, že v súlade s Parížskou dohodou o 
zmene klímy z roku 2015 by sa stratégia 2.0 mala zamerať na potrebu účinných a 
progresívnych reakcií na zmenu klímy na transatlantickej úrovni, a to prostredníctvom 
opatrení na zmiernenie a adaptáciu, najmä s cieľom riešiť nové výzvy v oblasti 
riadenia rybárstva a dodávateľských reťazcov;

12. pripomína, že odvetvie rybárstva zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstvach na oboch 
stranách Atlantiku, v dôsledku čoho je nevyhnutné dosiahnuť spoločný pokrok v 
oblasti udržateľného rybolovu a obchodných politík, ktoré pomáhajú bojovať proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, vytvárajú rovnaké 
podmienky pre hospodárske subjekty a bránia tomu, aby na trh vstupovali produkty z 
morských plodov, ktoré sa získavajú neudržateľným spôsobom;

13. víta, že v akčnom pláne sa odkazuje na mapovanie a ochranu pobrežných mokradí ako 
súčasť cieľa č. 6 týkajúceho sa dosiahnutia väčšej odolnosti pobrežných oblastí; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v týchto oblastiach sa budú vykonávať účinné 
plány riadenia;

14. v tejto súvislosti pripomína, že chránené morské oblasti nielenže chránia morské 
ekosystémy, ale zohrávajú aj úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu a 
prispievajú k zdravým a odolným oceánom; opakuje výzvu Komisie obsiahnutú v jej 
stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030, aby aspoň 30 % morských oblastí Únie 
bolo chránených, a to aj prostredníctvom oblastí na obnovu populácií rýb, ako sa 
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stanovuje v spoločnej rybárskej politike, a oblastí, v ktorých sa obmedzujú najviac 
deštruktívne rybolovné techniky a hospodárske činnosti, a aby sa v prípade minimálne 
10 % vôd EÚ uplatňovala vysoká úroveň ochrany;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v akčnom pláne 2.0 a jeho pilieroch sa nezmieňuje 
uplatňovanie ekosystémového prístupu k správe morí a oceánov, ako sa vyžaduje v 
rámcovej smernici o morskej stratégii, a že tento prístup by sa mal vzťahovať na 
všetky činnosti, ktoré sú súčasťou modrej ekonomiky;

16. zdôrazňuje, že atlantické pobrežie ponúka príležitosti pre iné odvetvia s významným 
potenciálom, ako sú napr. obnoviteľná morská energia, výskum, stavba lodí, rybársky 
cestovný ruch a gastronomické trasy v pobrežných oblastiach s vysokokvalitnými 
výrobkami a krátkymi hodnotovými reťazcami; zdôrazňuje význam spolupráce medzi 
štátmi ležiacimi na pobreží Atlantiku, pokiaľ ide o výskum a udržateľný rozvoj v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; v tejto súvislosti víta environmentálne 
aspekty stratégie vrátane vytvorenia siete ekologických prístavov a udržateľného 
rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na vykonávanie stratégie neboli vyčlenené žiadne 
finančné prostriedky; domnieva sa, že na stratégiu by mal byť po uskutočnení 
preskúmania vyhradený primeraný rozpočet;

18. zdôrazňuje význam účinného námorného priestorového plánovania a inkluzívneho 
zapojenia komunít do rozvoja modrej ekonomiky, ochrany morského prostredia a do 
priemyselného rozvoja nových námorných odvetví; zdôrazňuje, že rozšírenie činností 
musí byť v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a že je potrebné vykonávať 
posúdenie sociálno-ekonomického vplyvu, najmä pokiaľ ide o tradičné činnosti, ako je 
rybolov.
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