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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecným cílem Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) je podporovat 
dosahování cílů společné rybářské politiky, v níž má EU výlučnou pravomoc, dále rozvíjet 
integrovanou námořní politiku EU a podporovat mezinárodní závazky Unie v oblasti správy 
oceánů, a to způsobem doplňujícím politiku soudržnosti, společnou rybářskou politiku a další 
politiky EU.

Evropský námořní a rybářský fond bude v letech 2021–2027 sehrávat stěžejní úlohu a velmi 
důležité je podstatné posílení odvětví rybolovu, a to i pokud jde o jeho finanční krytí.

Strop navržený ve víceletém finančním rámci (VFR) pro ENRF v mil. EUR
VFR 2014–2020 pro 
EU-27 ve stálých cenách 
roku 2018

VFR 2021–2027 ve 
stálých cenách roku 
2018

Evropský námořní a rybářský fond 6 243 6 866

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že Evropský parlament 
přijal dvě usnesení o víceletém finančním 
rámci (VFR) na období 2021–2027, a to 
dne 14. března a 30. května 2018;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam horizontálních 
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zásad, které by měly být základem VFR na 
období 2021–2027 a všech souvisejících 
politik EU; v této souvislosti Parlament 
znovu potvrdil svůj postoj, že EU musí 
dostát svému odhodlání jít v předvoji při 
plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, 
a s politováním konstatoval, že v návrzích 
týkajících se víceletého finančního rámce 
chybí za tímto účelem jasné a zřejmé 
závazky;

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje svůj postoj, že v 
návaznosti na Pařížskou dohodu by 
horizontální výdaje související s klimatem 
měly být ve srovnání se současným VFR 
výrazně navýšeny a měly by co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2027, 
dosáhnout 30 %;

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1d. připomíná, že Evropský parlament 
ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 
zdůraznil socioekonomický a ekologický 
význam odvětví rybolovu, mořského 
prostředí a „modré ekonomiky“ a jejich 
přínos k udržitelné potravinové 
samostatnosti EU, pokud jde o zajištění 
udržitelnosti evropské akvakultury a 
rybolovu a zmírnění dopadu na životní 
prostředí; Evropský parlament navíc 
vyzval k tomu, aby byla v současném VFR 
přinejmenším zachována úroveň 
finančních prostředků určených na 
odvětví rybolovu a, bude-li to zapotřebí, 
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aby byly zvýšeny finanční prostředky na 
námořní problematiku;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dne 14. března a 30. května 2018 
Evropský parlament ve svých usneseních 
o víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 poukázal na význam 
horizontálních zásad, které by měly být 
základem VFR na období 2021–2027 
a všech souvisejících politik EU. V této 
souvislosti Parlament znovu potvrdil svůj 
postoj, že EU musí dostát svému 
odhodlání jít v předvoji při plnění cílů 
udržitelného rozvoje OSN, a s politováním 
konstatoval, že v návrzích týkajících se 
víceletého finančního rámce chybí 
za tímto účelem jasné a zřejmé závazky. 
Parlament proto požádal, aby byly cíle 
udržitelného rozvoje začleněny do všech 
politik a iniciativ EU obsažených v příštím 
VFR. Dále zdůrazňuje, že Unie bude 
silnější a ambicióznější, pouze pokud bude 
mít více finančních prostředků. Vyzývá 
proto k soustavné podpoře stávajících 
politik, zejména dlouhodobých politik EU 
zakotvených ve Smlouvách, a sice 
společné zemědělské a rybářské politiky a 
politiky soudržnosti, neboť tyto politiky 
přinášejí občanům Unie hmatatelné 
výhody.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Evropský parlament kromě toho ve 
svých usneseních ze dne 14. března a 30. 
května 2018 o víceletém finančním rámci 
na období 2021–2027 zdůraznil, že pro 
splnění závazků EU týkajících se 
inkluzivní Evropy je naprosto nezbytné 
odstranit diskriminaci. Proto požadoval, 
aby hledisko rovnosti žen a mužů a 
závazky týkající se této oblasti byly 
začleňovány do všech politik a iniciativ 
EU, které jsou součástí příštího VFR.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Ve svých usneseních ze dne 14. 
března a 30. května 2018 o víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 
Evropský parlament navíc zdůraznil svůj 
postoj, že v návaznosti na Pařížskou 
dohodu by horizontální výdaje související 
s klimatem měly být ve srovnání se 
současným VFR výrazně navýšeny a měly 
by co nejdříve, nejpozději však do roku 
2027, dosáhnout 30 %.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by se měly 
vybírat na základě jejich schopností 
dosáhnout stanovených priorit činností a 
poskytnout výsledky, přičemž se berou v 
úvahu zejména náklady na kontroly, 

(7) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by se měly 
vybírat na základě jejich schopností 
dosáhnout stanovených priorit činností a 
poskytnout výsledky, přičemž se berou v 
úvahu zejména náklady na kontroly, 



AD\1169474CS.docx 7/21 PE625.572v02-00

CS

administrativní zátěž a očekávaná míra 
rizika nedodržení předpisů. Mělo by se 
zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů i 
financování, které není spojeno s náklady, 
jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení 
(EU) č. [nařízení, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu 
Unie].

administrativní zátěž a míra rizika 
nedodržení předpisů. Mělo by se zvážit 
využití jednorázových částek, paušálních 
sazeb a jednotkových nákladů i 
financování, které není spojeno s náklady, 
jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení 
(EU) č. [nařízení, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu 
Unie].

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Víceletý finanční rámec uvedený v 
nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet 
Unie musí i nadále podporovat rybolov a 
námořní politiky. Rozpočet ENRF v 
běžných cenách by měl dosáhnout výše 6
140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by 
měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a
nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by 
mělo být určeno na podporu v rámci 
sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na 
podporu v rámci přímého a nepřímého 
řízení. Definice národních přídělů v rámci 
sdíleného řízení pro programové období 
2021-2027 by měla vycházet z podílů v 
období 2014-2020, aby byla zajištěna 
stabilita, zejména pokud se týká dosažení 
cílů společné rybářské politiky. Zvláštní 
částky by měly být vyhrazeny pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolu a 
prosazování a shromažďování a zpracování 
údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým 
účelům, zatímco částky pro trvalé 
zastavení a mimořádné zastavení činnosti 
rybolovných aktivit by měly být omezeny.

(8) Víceletý finanční rámec uvedený v 
nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet 
Unie musí i nadále podporovat rybolov a 
námořní politiky. Rozpočet ENRF v 
běžných cenách by měl dosáhnout výše 6
866 943 600 EUR ve stálých cenách roku 
2018 (tj. 7 739 176 524 EUR v běžných 
cenách). Prostředky ENRF by měly být 
rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé 
řízení. 5 939 794 375 EUR ve stálých 
cenách roku 2018 (tj. 6 694 261 648 EUR 
v běžných cenách) by mělo být určeno na 
podporu v rámci sdíleného řízení a 927 149 
225 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 
1 044 914 876 EUR v běžných cenách) na 
podporu v rámci přímého a nepřímého 
řízení. Definice národních přídělů v rámci 
sdíleného řízení pro programové období 
2021–2027 by měla vycházet z podílů v 
období 2014–2020, aby byla zajištěna 
stabilita, zejména pokud se týká dosažení 
cílů společné rybářské politiky. Zvláštní 
částky by měly být vyhrazeny pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolu a 
prosazování a shromažďování a zpracování 
údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým 
účelům, zatímco částky pro trvalé 
zastavení a mimořádné zastavení činnosti 
rybolovných aktivit by měly být omezeny.
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__________________ __________________

6 Úř. věst. C […], […], s. […]. 6 Úř. věst. C […], […], s. […].

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je 
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) ENRF by měl být založen na 
čtyřech prioritách: podporování 
udržitelného rybolovu a zachování 
mořských biologických zdrojů; přispívání 
k zabezpečení potravin v Unii 
prostřednictvím konkurenceschopné a 
udržitelné akvakultury a trhů; vytváření 
podmínek pro růst udržitelné modré 
ekonomiky a podporování prosperujících 
pobřežních komunit; posilování 
mezinárodní správy oceánů a vytváření 
podmínek pro existenci bezpečných, 
zajištěných, čistých a udržitelně řízených 
moří a oceánů. Tyto priority by měly být 
sledovány prostřednictvím sdíleného, 
přímého a nepřímého řízení.

(10) ENRF by měl být založen na 
čtyřech prioritách: podporování 
udržitelného rybolovu a zachování 
mořských biologických zdrojů; přispívání 
k zabezpečení potravin v Unii
prostřednictvím konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti rybolovu, akvakultury a trhů; 
vytváření podmínek pro růst udržitelné 
modré ekonomiky a podporování 
prosperujících pobřežních komunit, včetně 
ostrovů a nejvzdálenějších regionů; 
posilování mezinárodní správy oceánů a 
vytváření podmínek pro existenci 
bezpečných, zajištěných, čistých a 
udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto 
priority by měly být sledovány 
prostřednictvím sdíleného, přímého a 
nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S ohledem na důležitost sledování 
změny klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cíli OSN 

(13) S ohledem na důležitost sledování 
změny klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cíli OSN 
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pro trvale udržitelný rozvoj by toto 
nařízení mělo rozšířit opatření týkající s 
klimatu a přispět k dosažení celkového cíle 
ve výši 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
vynaložených na dosažení cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že 30 % z celkových 
finančních prostředků ENRF přispěje k 
cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření 
budou vymezena během přípravy a 
provádění ENRF a opětovně posouzena v 
kontextu příslušných postupů hodnocení a 
přezkumů.

pro trvale udržitelný rozvoj by toto 
nařízení mělo rozšířit opatření týkající s 
klimatu a přispět k dosažení celkového cíle 
ve výši alespoň 25 % výdajů z rozpočtu 
Unie vynaložených na dosažení cílů v 
oblasti klimatu v průběhu období VFR 
2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 
30 %, a to co nejdříve, nejpozději však do 
roku 2027. Očekává se, že 35 % z 
celkových finančních prostředků ENRF 
přispěje k cílům v oblasti klimatu. 
Příslušná opatření budou vymezena během 
přípravy a provádění ENRF a opětovně 
posouzena v kontextu příslušných postupů 
hodnocení a přezkumů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) ENRF by měl přispívat k plnění 
cílů Unie v oblasti životního prostředí. 
Tento příspěvek ENRF by měl být 
sledován prostřednictvím 
environmentálních ukazatelů Unie a 
pravidelně hlášen v rámci hodnocení a 
výročních zpráv o činnosti.

(14) ENRF by měl přispívat k plnění 
cílů Unie v oblasti životního prostředí s 
náležitým ohledem na sociální soudržnost. 
Tento příspěvek ENRF by měl být 
sledován prostřednictvím 
environmentálních ukazatelů Unie a 
pravidelně hlášen v rámci hodnocení a 
výročních zpráv o činnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rybolov je nezbytný pro živobytí a 
kulturní dědictví mnoha pobřežních 
komunit v Unii, zejména tam, kde hraje 
důležitou roli drobný pobřežní rybolov. 
Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských 
komunitách je průměrný věk rybáře vyšší 
než 50 let, zůstává problémem generační 
obnova a diverzifikace činností.

(18) Rybolov je nezbytný pro živobytí a 
kulturní dědictví mnoha pobřežních 
komunit, ostrovů a nejvzdálenějších 
regionů v Unii, zejména tam, kde hraje 
důležitou roli drobný pobřežní rybolov. 
Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských 
komunitách je průměrný věk rybáře vyšší 
než 50 let, zůstává problémem generační 
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obnova a diverzifikace činností.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Rybolov a akvakultura přispívají k 
zabezpečení potravin a výživy. Unie však v 
současné době dováží více než 60 % svých 
dodávek produktů rybolovu, a proto je 
velmi závislá na třetích zemích. Důležitým 
úkolem je podpořit spotřebu rybího 
proteinu produkovaného v Unii s vysokými 
standardy kvality a dostupného 
spotřebitelům za přijatelné ceny.

(31) Agenda pro udržitelný rozvoj do 
roku 2030 Organizace spojených národů 
určila vymýcení hladu, dosažení 
zabezpečení potravin a lepší výživy jako 
jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje 
(SDG 2). Unie je plně zavázána vůči 
tomuto cíli a jeho plnění. V této 
souvislosti přispívají rybolov a 
akvakultura k zabezpečení potravin a 
výživy. Unie však v současné době dováží 
více než 60 % svých dodávek produktů 
rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích 
zemích. Důležitým úkolem je podpořit 
spotřebu rybího proteinu produkovaného v 
Unii s vysokými standardy kvality a 
dostupného spotřebitelům za přijatelné 
ceny.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ENRF by měl mít možnost 
přispívat na podporu a trvale udržitelný 
rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní 
akvakultury, pro chov vodních živočichů a 
rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. 
Složité administrativní postupy v některých 
členských státech budou nadále v platnosti, 
jako např. obtížný přístup k prostoru a 
ztížené postupy při udělování licencí, které 
ztěžují odvětví zlepšení obrazu a 
konkurenceschopnosti chovaných 
mořských živočichů. Podpora by měla být 

(32) ENRF by měl mít možnost 
přispívat na podporu a trvale udržitelný 
rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní 
akvakultury a uzavřených systémů chovu, 
pro chov vodních živočichů a rostlin na 
výrobu potravin a jiných surovin. Složité 
administrativní postupy v některých 
členských státech budou nadále v platnosti, 
jako např. obtížný přístup k prostoru a 
ztížené postupy při udělování licencí, které 
ztěžují odvětví zlepšení obrazu a 
konkurenceschopnosti chovaných 
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v souladu s víceletými vnitrostátními 
strategickými plány pro akvakulturu 
vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 
1380/2013. Způsobilá bude zejména 
podpora na udržitelnost životního 
prostředí, produktivní investice, inovace, 
získávání profesních dovedností, 
zlepšování pracovních podmínek, 
kompenzační opatření poskytující kritické 
služby správy pozemků a přírody. 
Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti 
veřejného zdraví, režimů pojištění populací 
chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat. V 
případě produktivních investic však bude 
podpora poskytována pouze 
prostřednictvím finančních nástrojů a 
nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší 
pákový efekt na trzích, a jsou proto pro 
financování tohoto odvětví relevantnější 
než granty.

mořských živočichů. Podpora by měla být 
v souladu s víceletými vnitrostátními 
strategickými plány pro akvakulturu 
vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 
1380/2013. Způsobilá bude zejména 
podpora na udržitelnost životního 
prostředí, produktivní investice, inovace, 
získávání profesních dovedností, 
zlepšování pracovních podmínek, 
kompenzační opatření poskytující kritické 
služby správy pozemků a přírody. 
Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti 
veřejného zdraví, režimů pojištění populací 
chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat. V 
případě produktivních investic však bude 
podpora poskytována pouze 
prostřednictvím finančních nástrojů a 
nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší 
pákový efekt na trzích, a jsou proto pro 
financování tohoto odvětví relevantnější 
než granty.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Tvorba pracovních míst v 
pobřežních regionech se opírá o místně 
řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, 
která oživuje sociální strukturu těchto 
regionů. Námořní odvětví a služby 
pravděpodobně že překonají růst globální 
ekonomiky a významně přispějí k 
zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby
byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci 
a investici do nových námořních podniků a 
biohospodářství, včetně modelů 
udržitelného cestovního ruchu, 
obnovitelných zdrojů energie z oceánů, 
inovativní špičkové stavby lodí a nových 
přístavních služeb, které mohou vytvářet 
pracovní místa a zároveň posílit místní 
rozvoj. Zatímco veřejná investice do 
udržitelné modré ekonomiky by měla být 

(35) Tvorba pracovních míst v 
pobřežních regionech se opírá o místně 
řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, 
která oživuje sociální strukturu těchto 
regionů, včetně ostrovů a nejvzdálenějších 
regionů. Námořní odvětví a služby 
pravděpodobně že překonají růst globální 
ekonomiky a významně přispějí k 
zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby 
byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci 
a investici do nových námořních podniků a 
biohospodářství, včetně modelů 
udržitelného cestovního ruchu, 
obnovitelných zdrojů energie z oceánů, 
inovativní špičkové stavby lodí a nových 
přístavních služeb, které mohou vytvářet 
pracovní místa a zároveň posílit místní 
rozvoj. Zatímco veřejná investice do 
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promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se 
měl konkrétně zaměřit na podmínky 
umožňující rozvoj udržitelné modré 
ekonomiky a na odstraňování překážek s 
cílem usnadnit investice a rozvoj nových 
trhů a technologií či služeb. Podpora 
rozvoje udržitelné modré ekonomiky by 
měla být poskytována prostřednictvím 
sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

udržitelné modré ekonomiky by měla být 
promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se 
měl konkrétně zaměřit na podmínky 
umožňující rozvoj udržitelné modré 
ekonomiky a na odstraňování překážek s 
cílem usnadnit investice a rozvoj nových 
trhů a technologií či služeb. Podpora 
rozvoje udržitelné modré ekonomiky by 
měla být poskytována prostřednictvím 
sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Rozvoj udržitelné modré 
ekonomiky je silně závislý na partnerství 
mezi místními zúčastněnými stranami, 
které přispívají k životaschopnosti 
pobřežních a vnitrozemských komunit a 
ekonomik. ENRF by měl poskytnout 
nástroje na podporu takových partnerství. 
Za tímto účelem by měla být v rámci 
sdíleného řízení dostupná podpora pro 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit. Tento přístup by měl posílit 
ekonomickou diverzifikaci v místním 
kontextu prostřednictvím rozvoje 
pobřežního a vnitrozemského rybolovu, 
akvakultury a udržitelné modré 
ekonomiky. Strategie místního rozvoje se 
zapojením místních komunit by měly 
zajistit, aby místní komunity lépe 
využívaly a těžily z příležitostí, které 
nabízí udržitelná modrá ekonomika, se 
zužitkováním a posílením 
environmentálních, kulturních, sociálních a 
lidských zdrojů. Každé místní partnerství 
by proto mělo odrážet hlavní zaměření své 
strategie zajištěním vyváženého zapojení a 
zastoupení všech příslušných zúčastněných 
stran z místní udržitelné modré ekonomiky.

(36) Rozvoj udržitelné modré 
ekonomiky je silně závislý na partnerství 
mezi místními zúčastněnými stranami, 
které přispívají k životaschopnosti a 
udržitelnosti obyvatelstva pobřežních, 
ostrovních a vnitrozemských komunit a 
ekonomik. ENRF by měl poskytnout 
nástroje na podporu takových partnerství. 
Za tímto účelem by měla být v rámci 
sdíleného řízení dostupná podpora pro 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit. Tento přístup by měl posílit 
ekonomickou diverzifikaci v místním 
kontextu prostřednictvím rozvoje 
pobřežního a vnitrozemského rybolovu, 
akvakultury a udržitelné modré 
ekonomiky. Strategie místního rozvoje se 
zapojením místních komunit by měly 
zajistit, aby místní komunity lépe 
využívaly a těžily z příležitostí, které 
nabízí udržitelná modrá ekonomika, se 
zužitkováním a posílením 
environmentálních, kulturních, sociálních a 
lidských zdrojů. Každé místní partnerství 
by proto mělo odrážet hlavní zaměření své 
strategie zajištěním vyváženého zapojení a 
zastoupení všech příslušných zúčastněných 
stran z místní udržitelné modré ekonomiky.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V rámci přímého a nepřímého 
řízení by se ENRF měl zaměřit na 
podmínky umožňující udržitelnou modrou 
ekonomiku prostřednictvím podpory 
integrované správy a řízení námořní 
politiky, posílení převodu a využívání 
výzkumu, inovací a technologií v 
udržitelné modré ekonomice, zlepšení 
námořních dovedností, gramotnosti v 
oblasti oceánů a sdílení 
socioekonomických údajů o udržitelné 
modré ekonomice, podpory udržitelné 
modré ekonomiky s nízkým obsahem 
uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a 
rozvoje souborů projektů a inovativních 
finančních nástrojů. Ve vztahu k výše 
uvedeným oblastem je třeba věnovat 
náležitou pozornost nejvzdálenějším 
regionům.

(38) V rámci přímého a nepřímého 
řízení by se ENRF měl zaměřit na 
podmínky umožňující udržitelnou modrou 
ekonomiku prostřednictvím podpory 
integrované správy a řízení námořní 
politiky, posílení převodu a využívání 
výzkumu, inovací a technologií v 
udržitelné modré ekonomice, zlepšení 
námořních dovedností, gramotnosti v 
oblasti oceánů a sdílení 
socioekonomických údajů o udržitelné 
modré ekonomice, podpory udržitelné 
modré ekonomiky s nízkým obsahem 
uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a 
rozvoje souborů projektů a inovativních 
finančních nástrojů. Ve vztahu k výše 
uvedeným oblastem je třeba věnovat 
náležitou pozornost nejvzdálenějším a 
ostrovním regionům spadajícím do 
působnosti článku 174 SFEU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Agenda pro udržitelný rozvoj do 
roku 2030 Organizace spojených národů 
určila dosažení genderové rovnosti a 
emancipace všech žen a dívek jako jeden 
ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 5). 
Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a 
jeho plnění. V této souvislosti je pro 
plnění závazků EU směrem k inkluzivní 
Evropě nezbytně nutné odstranit 
diskriminaci. Hledisko rovnosti žen a 
mužů a závazky v této oblasti by proto 
měly být začleňovány do všech politik EU, 
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včetně tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V rámci sdíleného řízení by každý 
členský stát měl vypracovat jeden program, 
který by měl být schválen Komisí. V rámci 
regionalizace a s cílem podpořit členské 
státy k strategičtějšímu přístupu během 
přípravy programů by Komise měla 
vypracovat analýzu pro každou přímořskou 
oblast s uvedením společných silných a 
slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů 
společné rybářské politiky. Touto analýzou 
by se měly řídit členské státy i Komise při 
vyjednávání každého programu s 
přihlédnutím k regionálním problémům a 
potřebám. Při hodnocení těchto programů 
by Komise měla vzít v úvahu 
environmentální a socioekonomické 
problémy společné rybářské politiky, 
sociálně-ekonomické výsledky 
udržitelného modrého hospodářství, 
problémy na úrovni jednotlivých 
přímořských oblastí, zachování a obnovu 
mořských ekosystémů, snižování množství 
odpadu v moři a zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně.

(43) V rámci sdíleného řízení by každý 
členský stát měl vypracovat jeden program, 
který by měl být schválen Komisí. V rámci 
regionalizace a s cílem podpořit členské 
státy k strategičtějšímu přístupu během 
přípravy programů by Komise měla 
vypracovat analýzu pro každou přímořskou 
oblast s uvedením společných silných a 
slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů 
společné rybářské politiky. Touto analýzou 
by se měly řídit členské státy i Komise při 
vyjednávání každého programu s 
přihlédnutím k regionálním problémům a 
potřebám. Při hodnocení těchto programů 
by Komise měla vzít v úvahu 
environmentální a socioekonomické 
problémy společné rybářské politiky, 
sociálně-ekonomické výsledky 
udržitelného modrého hospodářství, 
zejména pokud jde o drobný pobřežní 
rybolov, problémy na úrovni jednotlivých 
přímořských oblastí, zachování a obnovu 
mořských ekosystémů, snižování množství 
odpadu v moři a zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně.

Pozměňovací návrh 21

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 činí 6 866 943 600 
EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 7 
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739 176 524 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Část finančního krytí v rámci 
sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 311 
000 000 EUR v běžných cenách v souladu 
s ročním rozdělením stanoveným v příloze 
V.

1. Část finančního krytí v rámci 
sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 939 
794 375 EUR ve stálých cenách roku 2018 
(tj. 6 694 261 648 EUR v běžných cenách)
v souladu s ročním rozdělením stanoveným 
v příloze V.

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je 
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 102 000 000 EUR pro Azory a 
Madeiru;

a) 114 076 262 EUR ve stálých 
cenách roku 2018 (tj. 128 566 125 EUR v 
běžných cenách) pro Azory a Madeiru;

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je 
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 82 000 000 EUR pro Kanárské 
ostrovy;

b) 91 708 367 EUR ve stálých cenách 
roku 2018 (tj. 103 357 081 EUR v běžných 
cenách) pro Kanárské ostrovy;

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je 
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh 25

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) 146 509 709 EUR ve stálých 
cenách roku 2018 (tj. 165 119 239 EUR v 
běžných cenách) pro Guadeloupe, 
Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Saint-Martin.

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Část finančního krytí v rámci 
přímého a nepřímého řízení podle hlavy III 
činí 829 000 000 EUR v běžných cenách.

1. Část finančního krytí v rámci 
přímého a nepřímého řízení podle hlavy III 
činí 927 149 225 EUR ve stálých cenách 
roku 2018 (1 044 914 876 EUR v běžných 
cenách).

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je 
pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá 
rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyrovnání dodatečných nákladů v 
nejvzdálenějších regionech pro produkty 
rybolovu a akvakultury

Vyrovnání dodatečných nákladů v 
nejvzdálenějších regionech a drobného 
pobřežního rybolovu na ostrovech, které 
spadají do působnosti článku 174 SFEU, 
pro produkty rybolovu a akvakultury

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ENRF může podporovat vyrovnání 
dodatečných nákladů vynaložených 
příjemci v odvětví rybolovu, chovu, 
zpracování a uvádění na trh v případě 
určitých produktů rybolovu a akvakultury z 
nejvzdálenějších regionů, uvedených v čl. 
6 odst. 2.

1. ENRF může podporovat vyrovnání 
dodatečných nákladů vynaložených 
příjemci v odvětví rybolovu, chovu, 
zpracování a uvádění na trh v případě 
určitých produktů rybolovu a akvakultury z 
nejvzdálenějších regionů a drobného 
pobřežního rybolovu na ostrovech, které 
spadají do působnosti článku 174 SFEU, 
uvedených v čl. 6 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ENRF může podporovat opatření 
pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní 
biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
včetně vnitrozemských vod.

1. ENRF může podporovat opatření 
pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní 
biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
včetně vnitrozemských vod. Z tohoto 
důvodu by měla být podporována 
spolupráce s Evropskou kosmickou 
agenturou a evropskými družicovými 
programy za účelem získání více údajů o 
situaci v oblasti znečištění moří, zejména 
co se týče plastového odpadu ve vodě.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice do analýzy a sledování 
znečištění moří, zejména plasty, pro 
získání více údajů o této situaci;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvyšování znalostí o plastovém odpadu 
v mořích a jeho koncentraci;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mezinárodní spoluprací a rozvojem f) mezinárodní spoluprací a rozvojem 
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v oblasti výzkumu oceánů a údajů o 
oceánech.

v oblasti výzkumu oceánů a údajů o 
oceánech, zejména o plastovém odpadu 
v mořích, získaných prostřednictvím 
příslušných snímačů na družicích, 
zejména ze složky Copernicus, která je 
součástí kosmického programu EU, 
samostatných systémů leteckého a in-situ 
pozorování, které dokáže zajistit 
monitorování objemnějších předmětů 
plovoucího odpadu a shluky menších 
předmětů.
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