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27.3.2019 A8-0176/288

Pozměňovací návrh 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jako globální aktér v rámci oceánů 
a pátý největší světový producent 
mořských plodů má Unie velkou 
odpovědnost za ochranu, zachování 
a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. 
Zachování moří a oceánů je skutečně 
nezbytné pro rychle rostoucí světovou 
populaci. V socioekonomickém zájmu 
Unie je také: udržitelná modrá ekonomika 
zvyšuje investice, pracovní místa a růst, 
podporuje inovace prostřednictvím 
výzkumu a inovací a přispívá k energetické 
bezpečnosti prostřednictvím energie 
z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře 
a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou 
hraniční kontrolu a pro globální boj proti 
trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav 
občanů v oblasti bezpečnosti.

(2) Jako globální aktér v rámci oceánů, 
největší námořní prostor na světě (díky 
nejvzdálenějším regionům a zámořským 
zemím a územím) a pátý největší světový 
producent mořských plodů má Unie velkou 
odpovědnost za ochranu, zachování 
a udržitelné využití moří, oceánů a jejich 
zdrojů. Zachování moří a oceánů je 
skutečně nezbytné pro rychle rostoucí 
světovou populaci. V socioekonomickém 
zájmu Unie je také: udržitelná modrá 
ekonomika zvyšuje investice, pracovní 
místa a růst, podporuje inovace 
prostřednictvím výzkumu a inovací 
a přispívá k energetické bezpečnosti 
prostřednictvím energie z oceánů. 
Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou 
navíc naprosto nezbytné pro účinnou 
hraniční kontrolu a pro globální boj proti 
trestné činnosti na moři, nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu 
a znečištění oceánů, což umožňuje 
reagovat na obavy občanů v oblasti 
bezpečnosti.
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27.3.2019 A8-0176/289

Pozměňovací návrh 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) ENRF by měl být po roce 2020 
založen na zjednodušené architektuře, aniž 
by bylo nutné příliš normativním 
způsobem předem definovat opatření 
a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni 
Unie. Namísto toho by měly být v rámci 
každé priority popsány široké oblasti 
podpory. Členské státy by pak měly 
vypracovat svůj program s uvedením 
nejvhodnějších prostředků pro dosažení 
priorit. Různá opatření určená členskými 
státy v těchto programech by mohla být 
podporována podle pravidel stanovených 
v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
pokud se na ně vztahují oblasti podpory 
uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné 
stanovit seznam nezpůsobilých operací, 
aby se zabránilo škodlivým dopadům 
z hlediska zachování rybolovu, například 
obecný zákaz investic zvyšující 
rybolovnou kapacitu. Investice a vyrovnání 
pro loďstvo by kromě toho měly být přísně 
podmíněny jejich souladem s cíli 
zachování společné rybářské politiky.

(11) ENRF by měl být po roce 2020 
založen na zjednodušené architektuře, aniž 
by bylo nutné příliš normativním 
způsobem předem definovat opatření 
a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni 
Unie. Namísto toho by měly být v rámci 
každé priority popsány široké oblasti 
podpory. Členské státy by pak měly 
vypracovat svůj program s uvedením 
nejvhodnějších prostředků pro dosažení 
priorit. Různá opatření určená členskými 
státy v těchto programech by mohla být 
podporována podle pravidel stanovených 
v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních], 
pokud se na ně vztahují priority uvedené 
v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit 
seznam nezpůsobilých operací, aby se 
zabránilo škodlivým dopadům z hlediska 
zachování rybolovných zdrojů, například 
obecný zákaz investic zvyšující 
rybolovnou kapacitu či investic do 
rybolovných postupů poškozujících 
oceány. Investice a vyrovnání pro loďstvo 
by kromě toho měly být přísně podmíněny 
jejich souladem s cíli zachování společné 
rybářské politiky.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/290

Pozměňovací návrh 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V rámci sdíleného řízení by ENRF 
měl mít možnost podporovat ochranu 
a obnovu mořské a pobřežní biologické 
rozmanitosti a ekosystémů. Pro tento účel 
by měla být k dispozici podpora na 
vyrovnání za sběr ztracených lovných 
zařízení a odpadu z moře rybáři a na 
investice v přístavech na zajištění 
vhodných zařízení pro příjem těchto 
ztracených lovných zařízení a odpadu 
z moře. Podpora by měla být k dispozici 
také pro opatření k dosažení nebo 
zachování dobrého stavu mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady č. 
2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii 
pro mořské prostředí“)11, k provádění 
opatření ochrany prostoru zavedených 
podle uvedené směrnice a v souladu 
s prioritními akčními rámci vytvořenými 
podle směrnice Rady 92/43/EHS 
(„směrnice o stanovištích“)12 ke správě, 
obnově a sledování oblastí NATURA 2000 
i k ochraně druhů podle směrnice 
92/43/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES 
(„směrnice o ptácích“)13. V rámci přímého 
řízení by měl ENRF přispívat na podporu 
čistých a zdravých moří a na provádění 
evropské strategie pro plasty v oběhovém 

(30) V rámci sdíleného řízení musí být 
25 % prostředků ENRF použito na 
podporu ochrany a obnovy mořské 
a pobřežní biologické rozmanitosti 
a ekosystémů. Pro tento účel by měla být 
k dispozici podpora na vyrovnání rybářům 
za sběr ztracených lovných zařízení 
a odpadu z moře, zejména plastů, a na 
investice v přístavech na zajištění 
vhodných zařízení pro příjem a skladování 
těchto ztracených lovných zařízení 
a odpadu z moře. Podpora by měla být 
k dispozici také pro opatření k dosažení 
nebo zachování dobrého stavu mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady č. 
2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii 
pro mořské prostředí“)11, k provádění 
opatření ochrany prostoru zavedených 
podle uvedené směrnice a v souladu 
s prioritními akčními rámci vytvořenými 
podle směrnice Rady 92/43/EHS 
(„směrnice o stanovištích“)12, ke správě, 
obnově a sledování oblastí NATURA 
2000, k ochraně druhů podle směrnice 
92/43/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES 
(„směrnice o ptácích“)13 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES a podle norem Unie pro 
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hospodářství zpracované ve sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 
201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo 
zachovat dobrý stav mořského prostředí.

městské odpadní vody a k výstavbě, 
instalaci, modernizaci, vědecké přípravě 
a hodnocení statických nebo mobilních 
zařízení určených k ochraně a posílení 
mořské fauny a flóry v nejvzdálenějších 
regionech. V rámci přímého řízení by měl 
ENRF přispívat na podporu čistých 
a zdravých moří a na provádění evropské 
strategie pro plasty v oběhovém 
hospodářství zpracované ve sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 
201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo 
zachovat dobrý stav mořského prostředí.

____________________________ ___
11. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 
2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 
25.6.2008, s. 19). 

11. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 
2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 
25.6.2008, s. 19). 

12. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.07.1992, s. 7.

12. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.07.1992, s. 7.

13. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

13. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Pozměňovací návrh 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) podpora udržitelného rybolovu 
a zachování mořských biologických 
zdrojů;

1) podpora udržitelného rybolovu 
a ochrana, obnova a zachování mořských 
biologických zdrojů;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Pozměňovací návrh 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění ENRF 
na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 
v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění ENRF 
na období 2021–2027 zůstává stejné jako 
v období 2014–2020, tj. 6 867 000 000 
EUR ve stálých cenách roku 2018 
(7 739 000 000 EUR v běžných cenách). 
Nejméně 25 % těchto prostředků připadne 
na prioritu č. 1, jak je stanoveno v čl. 4 
odst. 1 bodu 1 tohoto nařízení.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Pozměňovací návrh 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 131 000 000 EUR pro Guadeloupe, 
Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Saint-Martin.

c) 172 900 000 EUR pro Guadeloupe, 
Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Saint-Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Pozměňovací návrh 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) přínos programu k boji proti 
nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Pozměňovací návrh 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě produktů rybolovu 
a akvakultury uvedených v příloze 
I SFEU, na něž se vztahují články 107, 
108 a 109 SFEU, může Komise v souladu 
s článkem 108 SFEU schválit 
v nejvzdálenějších regionech uvedených 
v článku 349 SFEU provozní podporu 
v odvětvích produkce, zpracování 
a uvádění produktů rybolovu 
a akvakultury na trh, aby se tak zmírnily 
zvláštní obtíže těchto regionů způsobené 
jejich izolací, ostrovní povahou 
a nesmírnou odlehlostí.
Členské státy mohou poskytnout 
dodatečné financování pro provádění 
plánů vyrovnání podle článku 21. 
V takových případech členské státy 
oznámí státní podporu Komisi, kterou 
může Komise schválit v souladu s tímto 
nařízením jako součást těchto plánů. Tato 
oznámená státní podpora se považuje za 
oznámenou ve smyslu čl. 108 odst. 3 první 
věty SFEU.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Pozměňovací návrh 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – bod k a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) lov při dně pomocí vlečné sítě 
v hloubce větší než 200 metrů.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Pozměňovací návrh 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0176/0176
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od čl. 13 písm. a) může 
být podpora uvedená v odstavci 1 
poskytnuta v nejvzdálenějších regionech 
na kolektivní ukotvená lovná zařízení 
s uzavíracím mechanismem, pokud tato 
zařízení přispívají k udržitelnému 
a selektivnímu rybolovu.

Or. en


