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27.3.2019 A8-0176/288

Pozmeňujúci návrh 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ako globálny aktér v oblasti 
oceánov a piaty najväčší výrobca morských 
potravín na svete má Únia veľkú 
zodpovednosť za ochranu, zachovanie a 
udržateľné využívanie oceánov a ich 
zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má 
pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu 
obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj 
sociálno-ekonomický záujem: udržateľné 
modré hospodárstvo podporuje investície, 
pracovné miesta a rast, napomáha výskumu 
a inováciám a prispieva k energetickej 
bezpečnosti prostredníctvom energie z 
oceánov. Okrem toho sú bezpečné 
a chránené moria a oceány nevyhnutné na 
účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový 
boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. 
súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti 
občanov.

(2) Ako globálny aktér v oblasti 
oceánov, najväčší námorný priestor na 
svete (vďaka najvzdialenejším regiónom 
a zámorským krajinám a územiam) a piaty 
najväčší výrobca morských potravín na 
svete má Únia veľkú zodpovednosť za 
ochranu, zachovanie a udržateľné 
využívanie morí, oceánov a ich zdrojov. 
Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo 
rastúcu svetovú populáciu obrovský 
význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-
ekonomický záujem: udržateľné modré 
hospodárstvo podporuje investície, 
pracovné miesta a rast, napomáha výskumu 
a inováciám a prispieva k energetickej 
bezpečnosti prostredníctvom energie z 
oceánov. Okrem toho sú bezpečné 
a chránené moria a oceány nevyhnutné na 
účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový 
boj proti námornej trestnej činnosti, NNN 
rybolovu a znečisťovaniu oceánov, čím sa 
riešia obavy občanov v súvislosti s 
bezpečnosťou.
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27.3.2019 A8-0176/289

Pozmeňujúci návrh 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) ENRF po roku 2020 by sa mal 
zakladať na zjednodušenej štruktúre bez 
toho, aby sa vopred príliš normatívne 
vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá 
oprávnenosti na úrovni Únie . Namiesto 
toho by sa v rámci každej priority mali 
opísať všeobecné oblasti podpory. Členské 
štáty by preto mali vypracovať svoj 
program, v ktorom uvedú najvhodnejšie 
prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
by sa mohli podporovať rôzne opatrenia 
určené členskými štátmi v rámci daných 
programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti 
podpory vymedzené v tomto nariadení. Je 
však potrebné stanoviť zoznam 
neoprávnených operácií, aby sa predišlo 
škodlivým vplyvom na ochranu 
rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný 
zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú 
kapacitu. Okrem toho by investície a 
kompenzácie pre flotily mali byť prísne 
podmienené ich súladom s cieľmi ochrany 
SRP.

(11) ENRF po roku 2020 by sa mal 
zakladať na zjednodušenej štruktúre bez 
toho, aby sa vopred príliš normatívne 
vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá 
oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto 
toho by sa v rámci každej priority mali 
opísať všeobecné oblasti podpory. Členské 
štáty by preto mali vypracovať svoj 
program, v ktorom uvedú najvhodnejšie 
prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
by sa mohli podporovať rôzne opatrenia 
určené členskými štátmi v rámci daných 
programov, pokiaľ sa vzťahujú na priority 
vymedzené v tomto nariadení. Je však 
potrebné stanoviť zoznam neoprávnených 
operácií, aby sa predišlo škodlivým 
vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov, 
napríklad všeobecný zákaz investícií 
zvyšujúcich rybolovnú kapacitu a 
rybolovných postupov škodlivých pre 
oceány. Okrem toho by investície a 
kompenzácie pre flotily mali byť prísne 
podmienené ich súladom s cieľmi ochrany 
SRP.
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27.3.2019 A8-0176/290

Pozmeňujúci návrh 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V rámci zdieľaného riadenia by 
malo byť možné podporovať z ENRF 
ochranu a obnovu biodiverzity a 
ekosystémov v morských a pobrežných 
oblastiach. Na tento účel by mala byť k 
dispozícii podpora na kompenzáciu pre 
rybárov za zber stratených rybárskych 
výstrojov a morského odpadu z mora a 
mali by sa podporovať investície do 
prístavov s cieľom poskytnúť primerané 
zberné zariadenia na príjem strateného 
rybárskeho výstroja a morského odpadu. 
Podpora by mala byť k dispozícii aj na 
akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie 
dobrého environmentálneho stavu 
morského prostredia v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES („rámcová smernica o morskej 
stratégii“)11, na vykonávanie opatrení 
priestorovej ochrany stanovených v danej 
smernici a v súlade s prioritnými akčnými 
rámcami vytvorenými na základe smernice 
Rady 92/43/EHS („smernica o 
biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a 
monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na 
ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147 („smernica o vtákoch“)13. V 
rámci priameho riadenia by sa z ENRF 
mala podporovať propagácia čistých a 

(30) V rámci zdieľaného riadenia sa 
musí 25 % prostriedkov z ENRF použiť 
na podporu ochrany a obnovy biodiverzity 
a ekosystémov v morských a pobrežných 
oblastiach. Na tento účel by mala byť k 
dispozícii podpora na kompenzáciu pre 
rybárov za zber stratených rybárskych 
výstrojov a morského odpadu z mora, 
najmä plastov, a mali by sa podporovať 
investície do prístavov s cieľom poskytnúť 
primerané zberné a úložné zariadenia na 
príjem strateného rybárskeho výstroja a 
zozbieraného morského odpadu. Podpora 
by mala byť k dispozícii aj na akcie 
zamerané na dosiahnutie a udržanie 
dobrého environmentálneho stavu 
morského prostredia v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES („rámcová smernica o morskej 
stratégii“)11, na vykonávanie opatrení 
priestorovej ochrany stanovených v danej 
smernici a v súlade s prioritnými akčnými 
rámcami vytvorenými na základe smernice 
Rady 92/43/EHS („smernica o 
biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a 
monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na 
ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147 („smernica o vtákoch“)13 a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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zdravých morí a vykonávanie európskej 
stratégie pre plasty v rámci obehového 
hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v 
oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov zo 16. januára 2016 s 
názvom „Európska stratégia pre plasty v 
obehovom hospodárstve“14, v súlade s 
cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia.

2000/60/ES, ako aj noriem Únie 
týkajúcich sa komunálnych odpadových 
vôd a na výstavbu, inštaláciu a vedeckú 
prípravu a hodnotenie statických alebo 
pohyblivých zariadení, ktorých účelom je 
chrániť a zveľaďovať morskú faunu 
a flóru v najvzdialenejších regiónoch. V 
rámci priameho riadenia by sa z ENRF 
mala podporovať propagácia čistých a 
zdravých morí a vykonávanie európskej 
stratégie pre plasty v rámci obehového 
hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v 
oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov zo 16. januára 2016 s 
názvom „Európska stratégia pre plasty v 
obehovom hospodárstve“14, v súlade s 
cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia.

____________________________ ___
11 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 
25.6.2008, s. 19). 

11 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 
25.6.2008, s. 19). 

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. 
mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. 
mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.01.2010, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.01.2010, s. 7).

14 COM(2018) 28. 14 COM(2018) 28.

Or. en



AM\1181160SK.docx PE637.683v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

27.3.2019 A8-0176/291

Pozmeňujúci návrh 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. podpora udržateľného rybolovu 
a ochrany morských biologických zdrojov;

1. podpora udržateľného rybolovu a 
ochrany, obnovy a zachovania morských 
biologických zdrojov;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Pozmeňujúci návrh 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 
000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
ENRF v období 2021 – 2027 bude rovnaké 
ako v období 2014 – 2020, a to 6 867 000 
000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 
7 739 000 000 EUR v bežných cenách). 
Najmenej 25 % tejto sumy sa pridelí na 
prioritu 1, ako sa vymedzuje v článku 4 
ods. 1 bode 1 tohto nariadenia.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Pozmeňujúci návrh 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 131 000 000 EUR pre Guadeloupe, 
Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Svätý Martin.

c) 172 900 000 EUR pre Guadeloupe, 
Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Svätý Martin.

Or. en



AM\1181160SK.docx PE637.683v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

27.3.2019 A8-0176/294

Pozmeňujúci návrh 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) prínos programu k boju proti NNN 
rybolovu.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Pozmeňujúci návrh 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pokiaľ ide o produkty rybolovu 
a akvakultúry uvedené 
v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa vzťahujú 
články 107, 108 a 109 ZFEÚ, Komisia 
môže v súlade s článkom 108 ZFEÚ 
schváliť poskytovanie prevádzkovej 
pomoci v najvzdialenejších regiónoch 
uvedených v článku 349 ZFEÚ v rámci 
odvetví výroby, spracovania a uvádzania 
produktov rybolovu a akvakultúry na trh s 
cieľom zmierniť obmedzenia špecifické 
pre uvedené regióny, ktoré súvisia s ich 
izolovanosťou, ostrovným charakterom 
a mimoriadnou odľahlosťou.
Členské štáty môžu poskytnúť dodatočné 
finančné prostriedky na vykonávanie 
plánov kompenzácie uvedených 
v článku 21. V takých prípadoch členské 
štáty oznámia Komisii štátnu pomoc, 
ktorú Komisia môže schváliť v súlade 
s týmto nariadením ako súčasť daných 
plánov. Takto oznámená štátna pomoc sa 
považuje za oznámenú v zmysle článku 
108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Pozmeňujúci návrh 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) lov vlečnou sieťou pri dne v hĺbke 
viac ako 200 metrov.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Pozmeňujúci návrh 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0176/0176
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Odchylne od článku 13 písm. a) sa 
pomoc uvedená v odseku 1 môže 
v najvzdialenejších regiónoch poskytnúť 
kolektívnym ukotveným zariadeniam na 
zhlukovanie rýb za predpokladu, že tieto 
zariadenia prispievajú k udržateľnému 
a selektívnemu rybolovu.

Or. en


