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NÁVRHY

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

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

B. keďže spoločná rybárska politika (SRP) už takmer 50 rokov umožňuje vytvárať vo 
všetkých dotknutých členských štátoch optimálne podmienky rozvoja rybárstva a 
udržateľného riadenia zdrojov; keďže po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej 
únie bude preto potrebná dohoda, aby sa zaručila hospodárska životaschopnosť odvetvia 
rybárstva, zachovanie druhov a ochrana biodiverzity;

C. keďže v dôsledku existujúcich historických a geografických väzieb medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom sú strany vzájomne veľmi závislé, pokiaľ ide o rybolovné aj 
akvakultúrne činnosti, ako aj sektory spracovania týchto produktov a obchodu s nimi; 
keďže bez dohody by preto všetky zainteresované strany a v konečnom dôsledku aj EÚ 
a občania Spojeného kráľovstva utrpeli okamžité a obrovské škody;

1. opätovne potvrdzuje, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa nemôže uzatvoriť 
žiadna komplexná dohoda bez toho, aby zahŕňala komplexnú, vyváženú a dlhodobú 
dohodu o rybolove, ktorá by umožnila, aby bol za optimálnych podmienok naďalej 
zabezpečený prístup k vode, zdrojom a na trhy dotknutých strán;

2. pripomína, že najväčší prínos pre obidve strany sa dosiahne zachovaním recipročného 
prístupu k vode a zdrojom a vymedzením spoločných, jednotných a stabilných zásad a 
pravidiel, ktoré umožnia otvorený prístup na trhy s produktmi rybolovu a akvakultúry 
bez toho, aby došlo k hospodárskemu alebo sociálnemu napätiu z dôvodu nevyváženej 
hospodárskej súťaže;

3. vyzýva, aby sa zachovalo stabilné a trvalé rozdelenie rybolovných práv; a zdôrazňuje 
význam dlhodobého hospodárenia so zdrojmi založeného na dodržiavaní zásad SRP, 
ako sú maximálny udržateľný výnos (MSY) a technické opatrenia, ktoré doteraz prispeli 
k zlepšeniu stavu populácií rýb v prospech flotíl členských štátov Únie aj flotíl 
Spojeného kráľovstva;

4. zdôrazňuje, že sú potrebné zodpovedajúce konzultačné mechanizmy, spoločný vedecký 
prístup, ako aj záruky, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej prispievať k zberu údajov 
a vedeckému posudzovaniu populácií rýb; a naliehavo vyzýva strany, aby pokračovali v 
aktívnej a lojálnej spolupráci v otázkach týkajúcich sa kontroly rybolovu a boja proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu;

5. domnieva sa, že ustanovenia akejkoľvek rybárskej dohody by sa mali opierať o 
mechanizmy na urovnávanie sporov ako súčasť všeobecného systému správy budúceho 
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vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.


