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27.3.2019 A8-0176/304

Predlog spremembe 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. ESPR bi moral po letu 2020 
temeljiti na poenostavljeni strukturi brez 
preveč predpisovalnega vnaprejšnjega 
določanja ukrepov in podrobnih pravil o 
upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega 
bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi 
opisati široka področja podpore. Države 
članice bi zato morale pripraviti svoj 
program in v njem navesti najprimernejša 
sredstva za doseganje prednostnih nalog. V 
skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in 
Uredbi EU št. [uredba o skupnih 
določbah], je mogoče podpirati različne 
ukrepe, ki jih v navedenih programih 
opredelijo države članice, če spadajo na 
področja podpore, opredeljena v tej uredbi. 
Vendar je treba določiti seznam 
neupravičenih operacij, da se preprečijo 
škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih 
virov, na primer s splošno prepovedjo 
naložb, ki povečujejo ribolovno 
zmogljivost. Poleg tega bi moral biti strog 
pogoj za naložbe in nadomestila za flote 
njihova skladnost z ohranitvenimi cilji 
SRP.

11. ESPR bi moral po letu 2020 
temeljiti na poenostavljeni strukturi brez 
preveč predpisovalnega vnaprejšnjega 
določanja ukrepov in podrobnih pravil o 
upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega 
bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi 
opisati široka področja podpore. Države 
članice bi zato morale pripraviti svoj 
program in v njem navesti najprimernejša 
sredstva za doseganje prednostnih nalog. V 
skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in 
Uredbi EU št. [uredba o skupnih 
določbah], je mogoče podpirati različne 
ukrepe, ki jih v navedenih programih 
opredelijo države članice, če spadajo na 
področja podpore, opredeljena v tej uredbi. 
Vendar je treba določiti seznam 
neupravičenih operacij, da se preprečijo 
škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih 
virov, na primer s splošno prepovedjo 
naložb, ki povečujejo ribolovno 
zmogljivost, vendar brez ogrožanja 
potrebnih naložb v prerazvrstitev, obnovo 
in celo preoblikovanje majhnega ladjevja, 
zlasti v določenih primerih, ko so zadevna 
plovila v povprečju zelo stara in ne 
zagotavljajo osnovnih pogojev glede 
varnosti in delovanja. Poleg tega bi moral 
biti strog pogoj za naložbe in nadomestila 
za flote njihova skladnost z ohranitvenimi 
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cilji SRP.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Predlog spremembe 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Izredne okoliščine lahko zaradi 
velike nepredvidljivosti ribolovnih 
dejavnosti povzročijo velike gospodarske 
izgube za ribiče. Za omilitev navedenih 
posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati nadomestila za izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je 
posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih 
ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih 
vrednosti za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje staležev, ukrepov za 
prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških 
plovil razpoložljivim ribolovnim 
možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja 
nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu zaradi višje sile, naravne ali 
okoljske nesreče. Podpora bi se morala 
dodeliti samo, če je vpliv takih okoliščin na 
ribiče velik, tj. če se gospodarske 
dejavnosti zadevnega plovila prekinejo 
vsaj za 90 zaporednih dni in če 
gospodarske izgube, ki so posledica 
prenehanja, znašajo več kot 30 % 
povprečnega letnega prometa zadevnega 
podjetja v določenem obdobju. Pri pogojih 
za dodelitev take podpore bi se morale 
upoštevati posebnosti ribolova jegulje.

(27) Izredne okoliščine lahko zaradi 
velike nepredvidljivosti ribolovnih 
dejavnosti povzročijo velike gospodarske 
izgube za ribiče. Za omilitev navedenih 
posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati nadomestila za izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je 
posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih 
ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih 
vrednosti za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje staležev, ukrepov za 
prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških 
plovil razpoložljivim ribolovnim 
možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja 
nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu zaradi višje sile, naravne ali 
okoljske nesreče. Podpora bi se morala 
dodeliti samo, če je vpliv takih okoliščin na 
ribiče velik, tj. če se gospodarske 
dejavnosti zadevnega plovila prekinejo 
vsaj za 30 dni. Pri pogojih za dodelitev 
take podpore bi se morale upoštevati 
posebnosti ribolova jegulje.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Predlog spremembe 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Da bi prispevali k ugodnemu 
razvoju vodnih virov in vzdrževanju 
ribolova v zaprti sezoni, bi moral ESPR 
zagotoviti dovolj sredstev za podporo 
obdobju biološkega razvoja, kadar so ta 
obdobja, zaradi kritičnih faz življenjskega 
cikla določene vrste, potrebna za 
trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Predlog spremembe 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Poudarja, da je nujno treba 
podpreti ustanovitev kompenzacijskega 
sklada za kritje plač zunaj ribolovne 
sezone in da je treba ta obdobja 
obravnavati kot dejanski delovni čas z 
vidika starostnih pokojnin in drugih 
pravic iz socialne varnosti. Poleg tega 
zagovarja določitev minimalne plače, ki 
naj bo skladna z lokalnimi praksami ter 
določena s pogajanji in kolektivnimi 
pogodbami.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Predlog spremembe 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Mali priobalni ribolov izvajajo 
ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne 
uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. 
Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v 
sektorju malega priobalnega ribištva so 
zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so 
njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih 
zato moral prednostno obravnavati s 100-
odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, 
vključno z operacijami, povezanimi z 
nadzorom in izvrševanjem, z namenom 
spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks. 
Poleg tega bi morala biti nekatera področja 
podpore rezervirana za mali ribolov v 
segmentu flote, v katerem je ribolovna 
zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi 
ribolovnimi možnostmi, na primer podpora 
za pridobitev rabljenega plovila in 
nadomestitev ali posodobitev motorja 
plovila. Države članice bi morale v svoj 
program vključiti tudi akcijski načrt za 
mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba 
spremljati na podlagi kazalnikov, za katere 
bi bilo treba določiti mejnike in ciljne 
vrednosti.

(28) Mali priobalni ribolov izvajajo 
ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne 
uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. 
Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v 
sektorju malega priobalnega ribištva so 
zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so 
njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih 
zato moral prednostno obravnavati s 100-
odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, 
vključno z operacijami, povezanimi z 
nadzorom in izvrševanjem, z namenom 
spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks. 
Poleg tega bi morala biti nekatera področja 
podpore rezervirana za mali ribolov, da se 
zagotovi, da je ribolovna zmogljivost v 
ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi 
možnostmi, na primer podpora za 
pridobitev, prenovo in prerazvrstitev 
plovila ter nadomestitev ali posodobitev 
motorja plovila. Države članice bi morale v 
svoj program vključiti tudi akcijski načrt za 
mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba 
spremljati na podlagi kazalnikov, za katere 
bi bilo treba določiti mejnike in ciljne 
vrednosti.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Predlog spremembe 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Prehranska varnost je odvisna od 
učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki 
izboljšujejo preglednost, stabilnost, 
kakovost in raznolikost dobavne verige ter 
obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo 
biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati 
trženje ribiških in akvakulturnih 
proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta („uredba o SUT“)15 . Podpora bi 
morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje 
organizacij proizvajalcev, izvajanje načrtov 
proizvodnje in trženja, spodbujanje novih 
prodajnih možnosti ter razvoj in razširjanje 
informacij o trgu.

(33) Prehranska varnost je odvisna od 
učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki 
izboljšujejo preglednost, stabilnost, 
kakovost in raznolikost dobavne verige ter 
obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo 
biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati 
trženje ribiških in akvakulturnih 
proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta („uredba o SUT“)15, s spodbujanjem 
vseh mehanizmov, ki izboljšujejo ceno 
prve prodaje, da bi imeli ribiči korist od 
višjega plačila za svoje delo, ter s 
spodbujanjem poštene in ustrezne 
porazdelitve dodane vrednosti v celotni 
sektorski vrednostni verigi, z zmanjšanjem 
posredniških marž, zvišanjem cen, 
izplačanih proizvajalcem, in omejevanjem 
cen za končne potrošnike. Podpora bi 
morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje 
zadružnih organizacij proizvajalcev, 
izvajanje načrtov proizvodnje in trženja, 
spodbujanje novih prodajnih možnosti ter 
razvoj in razširjanje informacij o trgu.

__________________ __________________
15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
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spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).

spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).

Or. pt



AM\1181163SL.docx PE637.683v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

27.3.2019 A8-0176/310

Predlog spremembe 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prilagoditev in upravljanje 
ribolovne zmogljivosti;

(a) prilagoditev in upravljanje 
ribolovne zmogljivosti, tudi s 
prerazvrstitvijo ali obnovo plovil ali 
njihovih motorjev, ki omogočajo daljše 
bivanje na morju in varnejšo dejavnost;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Predlog spremembe 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) okrepitev vrednostne verige 
sektorja in spodbujanje strategij trženja;

(c) okrepitev vrednostne verige 
sektorja in spodbujanje strategij trženja s 
spodbujanjem vseh mehanizmov, ki 
izboljšujejo ceno prve prodaje, da bi imeli 
ribiči korist od višjega plačila za svoje 
delo, ter s spodbujanjem poštene in 
ustrezne porazdelitve dodane vrednosti v 
celotni sektorski vrednostni verigi, z 
zmanjšanjem posredniških marž, 
zvišanjem cen, izplačanih proizvajalcem, 
in omejevanjem cen za končne potrošnike;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Predlog spremembe 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prerazvrstitev, obnova in 
sprememba velikosti plovil, če je očitno, 
da so zastarela, kar omogoča izboljšanje 
ribolovnih pogojev in podaljša čas na 
morju.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Predlog spremembe 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se gospodarske dejavnosti 
zadevnega plovila prekinejo vsaj za 
90 zaporednih dni ter

(a) se gospodarske dejavnosti 
zadevnega plovila prekinejo vsaj za 
30 zaporednih dni ter

Or. pt


