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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam provádění reformované společné rybářské politiky vzhledem k tomu, 
že zajišťuje udržitelný rozvoj rybolovných zdrojů a odrazuje od nadměrného rybolovu, 
který ohrožuje mořský život;

2. zdůrazňuje význam návrhu směrnice o mořské strategii (KOM(2005)0505) a připomíná, 
že je nutno, aby členské státy vypracovaly vnitrostátní plány na ochranu biotických i 
abiotických zdrojů spojených s mořským prostředím;

3. považuje za životně důležité, aby byly podporovány dohody a vzájemně sladěné akční 
plány mezi EU a třetími zeměmi zaměřené na ochranu společných mořských oblastí;

4. vítá záměr Komise zavést společnou mořskou politiku založenou na celostním přístupu k 
oceánům a upozorňuje, že je nutná environmentální a ekologická ochrana oceánů jako 
záruka ekonomického rozvoje takových odvětví, jako je rybolov, turistika a další;

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala zvláštní akční program na boj proti nelegálnímu, 
neoznámenému a neregulovanému rybolovu (IUU), který rozhodujícím způsobem 
ohrožuje obnovování stavu populací ryb;

6. připomíná význam sedmého rámcového programu a nutnost považovat rybolov a
udržitelné využívání oceánů za strategickou prioritu ochrany mořského prostředí;

7. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala plány řízení a plány obnovy pro některé druhy ryb, 
které jsou často v rozporu se správným monitoringem těchto druhů; naléhavě žádá 
Komisi, aby použila specifičtější opatření slučitelná s potřebami rybolovu a metodami 
používanými v dotčených biogeografických oblastech;

8. poukazuje na to, že podpora metod selektivního rybolovu je prioritou, protože tyto metody 
přispějí k udržitelnosti v oblasti rybolovu a zachování biologické rozmanitosti snižováním
vedlejších úlovků;

9. naléhavě žádá Komisi, aby lépe ověřovala soulad s právními předpisy Společenství 
týkajícími se boje proti znečištění a znehodnocování mořských ekosystémů;

10. vítá návrh Evropské unie a členských států zařadit mořské a říční ekosystémy mezi 
chráněná místa v rámci sítě NATURA 2000 a vyzývá k tomu, aby byl rovněž kladen 
důraz na oblasti, kde dochází k rozmnožování rybích populací;

11. vyzývá Komisi, aby dále konsolidovala síť NATURA 2000 tím, že ji rozšíří o deset
členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, a Bulharsko a Rumunsko, vzhledem k 
tomu, že po přistoupení posledních dvou jmenovaných zemí k EU je nyní Černé moře 
součástí vod Společenství;

12. vyslovuje své obavy z možných dopadů na biologickou rozmanitost, které jsou spojeny s 
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vnesením exotických druhů, a z možného úniku geneticky modifikovaných ryb do 
mořských ekosystémů a vyzývá Komisi, aby tato nebezpečí dále studovala;

13. vyslovuje své obavy z možnosti úniku geneticky modifikovaných ryb do mořských 
ekosystémů a z pravděpodobného množení s místními rybami, což může narušit 
biologickou rozmanitost těchto ekosystémů, vyzývá ES, aby zakázalo vstup geneticky 
modifikovaných ryb určených pro potravinový řetězec EU do EU;

14. naléhavě žádá Komisi, aby povzbuzovala a podporovala studie týkající se chovu nových 
druhů v zajetí, zejména druhů postižených nadměrným odlovem, a tím reagovala na 
potřeby trhu, které mohou být ohroženy snížením úlovků;

15. vyzývá Komisi k financování studií mořských ekosystémů, zejména v oblastech s bohatou 
biologickou rozmanitostí a intenzívní rybolovnou činností;

16. vítá oznámený záměr Komise zavést specifické právní předpisy o ekologické certifikaci 
ryb, a naléhavě Komisi žádá, aby předložila legislativní návrh za tímto účelem v co 
nejkratším termínu;

17. vyzývá ES, aby zavedlo účinné kontroly vypouštění balastové vody do vod EU;

18. naléhavě žádá Komisi, aby vyvinula tlak na ty, kteří jsou odpovědni za po sobě vzájemně 
následující zpoždění ve zřizování regionálních poradních rad pro rybolov, jež jsou zásadní 
pro zlepšení monitorování a ochrany rybolovných zdrojů;

19. naléhavě žádá Komisi, aby zahájila kampaně ke zvýšení povědomí veřejnosti o 
problémech spojených s ochranou rybolovných zdrojů a s nimi spojených ekosystémů;

20. upozorňuje na to, že je potřeba poskytnout finanční kompenzace místním společenstvím, 
jejichž příjmy byly nepříznivě ovlivněny konkrétními činnostmi, jejichž cílem je ochrana
mořského prostředí.
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