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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila dne 12. června 2018 nový legislativní návrh týkající se Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF) pro období 2021–2027. Tento fond se zaměřuje na 
směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu společné rybářské politiky 
(SRP), námořní politiky Unie a mezinárodních závazků Unie v oblasti správy oceánů, a to 
zejména v souvislosti s Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 2030. 

Jako zpravodaj pro stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin bych rád ocenil komunikaci ze strany Komise, jelikož poskytla dobrý výchozí základ 
pro to, abychom jako spolunormotvůrci mohli pracovat a optimálně dosáhnout dohody. Rád 
bych poděkoval Komisi zejména za posílení dopadu fondu na životní prostředí se zaměřením 
na ochranu mořských ekosystémů a očekávaným vyčleněním 30 % jeho rozpočtu 
na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a to v souladu se závazky 
dohodnutými v rámci Pařížské dohody.

Domnívám se rovněž, že nový fond bude účinnější a efektivnější, a to díky zjednodušení, 
subsidiaritě, souladu s dalšími fondy a lepšímu zaměření podpory na provádění společné 
rybářské politiky.

Rybolov a akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. I tak Unie nyní dováží více 
než 60 % produktů rybolovu, a je tedy vysoce závislá na třetích zemích. Nejdůležitějším 
úkolem je podpořit občany ke konzumaci ryb z Unie, které splňují vysoké standardy kvality 
a jejichž cena je přiměřená. V tomto ohledu se musí akvakultura více prosadit v odvětví 
rybolovu a dosáhnout kritické úrovně, protože v současnosti ryby z akvakultury představují 
pouze 20 % celkového objemu ryb na evropských trzích. 

Přesto se domnívám, že je důležité doplnit tuto zprávu řadou pozměňovacích návrhů, 
přizpůsobit ji tak a učinit pružnější, aby se zabránilo nadměrnému poškození rybářského 
loďstva, a to vzhledem k jeho rozmanitosti v rámci Unie. 

Pokládám za důležité začlenit prvek společného řízení, což je mechanismus pro organizaci 
činností profesionálního rybolovu, rekreačního rybolovu a akvakultury, kde vlády sdílejí svou 
pravomoc s místní komunitou uživatelů, přičemž každá strana má zvláštní práva a povinnosti, 
pokud jde o informace a přijímání rozhodnutí v oblasti řízení činností. Nesmíme totiž 
zapomínat, že prvními, kdo mají zájem na zachování zásob ryb a rybích populací, jsou 
samotní rybáři, protože bez ryb není tato činnost možná a bez rybolovu nebudou mít práci. 
Z tohoto důvodu jsem se snažil předloženými pozměňovacími návrhy zachovat co nejvíce 
rovnováhu mezi environmentální, hospodářskou a sociální udržitelností. 

Na závěr se domnívám, že zjednodušení a vyjasnění činností, které lze provádět v rámci 
ENRF, členským státům usnadní řízení, sníží administrativní zátěž a v konečném důsledku 
napomůže odvětví mořského rybolovu Unie při dosahování cílů udržitelného rozvoje.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro období 2021-2027 je nezbytné 
zřídit Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na 
směřování finančních prostředků z 
rozpočtu Unie na podporu společné 
rybářské politiky, unijní námořní politiky a 
unijních mezinárodních závazků v oblasti 
správy oceánů. Takové financování je 
klíčovým faktorem pro udržitelné rybářství 
a zachování biologických mořských zdrojů, 
pro zajišťování potravin prostřednictvím 
dodávky mořských plodů, pro růst 
udržitelné modré ekonomiky a pro zdravá, 
bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně 
řízená moře a oceány.

(1) Pro období 2021-2027 je nezbytné 
zřídit Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na 
směřování finančních prostředků z 
rozpočtu Unie na podporu plného a 
včasného provádění společné rybářské 
politiky, rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí, unijní námořní politiky a 
unijních mezinárodních závazků v oblasti 
správy oceánů. Takové financování je ve 
spojení s odpovědnými politikami v oblasti 
rybolovu jedním z klíčových faktorů pro 
udržitelné rybářství a zachování 
biologických mořských zdrojů, pro 
zajišťování potravin prostřednictvím 
dodávky mořských plodů, pro růst 
udržitelné modré ekonomiky rozvíjející se 
v rámci ekologických mezí a pro zdravá, 
bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně 
řízená moře a oceány.

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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.

rozvíjející se v rámci ekologických mezí
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.

Pozměňovací návrh 3

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. Víceletý 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.

_________________ _________________

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

Pozměňovací návrh 4
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský námořní sektor poskytuje 
více než 5 milionů pracovních míst, z nichž 
plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a 
mohl by vytvořit ještě mnohem více 
pracovních příležitostí. Výsledek 
celosvětové ekonomiky oceánů se dnes 
odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 
2030 by se mohl více než zdvojnásobit. V 
jiných odvětvích, jako je námořní 
vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, 
bagrování, ochrana pobřeží a námořní 
konstrukce, byla velkou motivací pro 
inovace potřeba snížit emise CO2, zvýšit 
efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého 
hospodářství na životní prostředí. Investice 
do námořního hospodářství poskytovaly 
strukturální fondy Unie, především 
Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Evropský rybářský a námořní fond. Pro 
využití růstového potenciálu tohoto sektoru 
je třeba využít nové nástroje, například 
InvestEU.

(9) Evropský námořní sektor poskytuje 
více než 5 milionů pracovních míst, z nichž 
plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a 
mohl by vytvořit ještě mnohem více 
pracovních příležitostí, ačkoli by měly být i 
nadále monitorovány rybí populace a 
prostřednictvím udržitelných opatření 
musí být omezován nadměrný rybolov.
Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů 
se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do 
roku 2030 by se mohl více než 
zdvojnásobit. V jiných odvětvích, jako je 
námořní vybavení, stavba lodí, pozorování 
oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a 
námořní konstrukce, byla velkou motivací 
pro inovace potřeba snížit emise CO2, 
zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad 
modrého hospodářství na životní prostředí. 
Investice do námořního hospodářství 
poskytovaly strukturální fondy Unie, 
především Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský rybářský a námořní 
fond. Pro využití růstového potenciálu 
tohoto sektoru je třeba využít nové 
nástroje, například InvestEU.

Pozměňovací návrh 5

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 

(10) ENRF by měl být založen na 
čtyřech prioritách, které jsou plně 
v souladu s cíli společné rybářské politiky: 
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 rozvíjející se v rámci 
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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.

ekologických mezí a podporující 
prosperující pobřežní komunity; 
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 6

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 oblasti podpory 
uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné 
stanovit seznam nezpůsobilých operací, 
aby se zabránilo škodlivým dopadům 
z hlediska zachování rybolovu a 
zhoršování ekosystémů, 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.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
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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 
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.

(13) S ohledem na důležitost sledování 
změny klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cíli OSN 
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, 
včetně projektů zaměřených na ochranu a 
obnovu mořského dna a pobřežních 
mokřadů, které jsou hlavními zachycovači 
uhlíku, budou vymezena během přípravy a 
provádění ENRF a opětovně posouzena v 
kontextu příslušných postupů hodnocení a 
přezkumů.

Odůvodnění

Nejnovější zpráva IPCC zdůrazňuje, že je třeba zvážit nejen snížení emisí CO2, ale také 
odstranění CO2 z ovzduší.

Pozměňovací návrh 8

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, a to 
v rámci SZP a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/56/ES1a. Tento 
příspěvek ENRF by měl být sledován 
prostřednictvím environmentálních 
ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci 
hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

_________________

1a Směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
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Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
(Úř. věst. L 164, 25.6. 2008, s. 19).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu s článkem 42 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1380/2013 (nařízení společné rybářské 
politiky) 7 by finanční pomoc Unie v rámci 
ENRF měla být podmíněna dodržováním 
pravidel společné rybářské politiky. 
Žádosti příjemců, kteří nesplňují platná 
pravidla společné rybářské politiky, by 
neměly být přípustné.

(15) V souladu s článkem 42 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1380/2013 (nařízení společné rybářské 
politiky)7 by finanční pomoc Unie v rámci 
ENRF měla být podmíněna plným
dodržováním pravidel společné rybářské 
politiky a příslušného práva EU v oblasti 
životního prostředí. Finanční pomoc Unie 
by měla být poskytnuta pouze těm 
hospodářským subjektům a členským 
státům, které plně dodržují příslušné 
právní povinnosti. Žádosti příjemců, kteří 
nesplňují platná pravidla společné rybářské 
politiky, by neměly být přípustné.

_________________ _________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné rybářské politice, o změně 
nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a 
rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 
354, 28.12.2013, s. 22).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné rybářské politice, o změně 
nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a 
rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 
354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možné řešit specifické 
podmínky společné rybářské politiky 
uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a 

(16) Aby bylo možné řešit specifické 
podmínky společné rybářské politiky 
uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a 



PE627.712v02-00 10/44 AD\1169823CS.docx

CS

přispívat k dodržování pravidel společné 
rybářské politiky, měla by být stanovena 
další ustanovení k pravidlům o přerušení, 
pozastavení a finančním opravám 
stanoveným v nařízení (EU) č. [nařízení o 
společných ustanoveních]. Pokud členský 
stát nebo příjemce nedodržel své 
povinnosti v rámci společné rybářské 
politiky nebo má-li Komise důkazy 
naznačující toto nedodržení, Komise by 
měla mít možnost v rámci preventivního 
opatření přerušit platby. Aby se zabránilo 
zjevnému riziku vyplácení nezpůsobilých 
výdajů, Komise by měla mít kromě 
možnosti přerušení platební lhůty také 
možnost pozastavit platby a uložit finanční 
opravy v případě závažného nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky 
členským státem.

přispívat k plnému dodržování pravidel 
společné rybářské politiky, měla by být 
stanovena další ustanovení k pravidlům o 
přerušení, pozastavení a finančním 
opravám stanoveným v nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Pokud členský stát nebo příjemce 
nedodržel své povinnosti v rámci společné 
rybářské politiky nebo má-li Komise 
důkazy naznačující toto nedodržení, 
Komise by měla mít možnost v rámci 
preventivního opatření přerušit platby. Aby 
se zabránilo zjevnému riziku vyplácení 
nezpůsobilých výdajů, Komise by měla mít 
kromě možnosti přerušení platební lhůty 
také možnost pozastavit platby a uložit 
finanční opravy v případě závažného 
nedodržení pravidel společné rybářské 
politiky členským státem.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V posledních několika letech bylo
společnou rybářskou politikou dosaženo 
mnohých výsledků při navracení rybích 
populací zpět na zdravé úrovně, při 
zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu 
Unie a při zachovávání mořských 
ekosystémů. Stále však přetrvávají značné 
problémy k dosažení socioekonomických a 
environmentálních cílů společné rybářské 
politiky. To vyžaduje stálou podporu i po 
roce 2020, zejména v přímořských 
oblastech, kde byl pokrok pomalejší.

(17) V posledních několika letech byly v 
rámci společné rybářské politiky učiněny 
kroky k navracení rybích populací zpět na 
zdravé úrovně, pro zvyšování ziskovosti 
odvětví rybolovu Unie a pro zachovávání 
mořských ekosystémů. Stále však 
přetrvávají značné problémy k úplnému
dosažení socioekonomických a 
environmentálních cílů společné rybářské 
politiky, včetně právní povinnosti obnovit 
a udržet všechny rybí populace nad úrovní 
biomasy schopné dosáhnout maximálního 
udržitelného výnosu. To vyžaduje stálou 
podporu i po roce 2020, zejména v 
přímořských oblastech, kde byl pokrok 
pomalejší.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
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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 a 
ostrovních 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.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Uplatňování mechanismů 
společného řízení při profesionální a 
rekreační rybolovné činnosti a 
akvakultuře, s přímou účastí do ní 
zapojených zúčastněných stran, jako jsou 
správní orgány, odvětví rybolovu a 
akvakultury, vědecká obec a občanská 
společnost, která zakládá své fungování 
na spravedlivém rozdělení odpovědností 
při rozhodování a na adaptivním řízení 
založeném znalostech, informacích a 
bezprostřední přítomnosti na místě, 
přispívá k dosahování cílů SRP. ENRF by 
měl podporovat uplatňování těchto 
mechanismů na místní úrovni.

Odůvodnění

Model společné správy rozvíjí svůj maximální potenciál v rámci bioekonomického řízení 
ohleduplného k ekosystému a zohledňujícího obezřetnostní přístupy. Tento model by měl 
poskytovat nástroje, které umožňují reagovat na měnící se okolnosti adaptivního řízení v 
reálném čase.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ENRF by se měl zaměřit na
dosažení environmentálních, 
ekonomických a sociálních cílů a cílů 
zaměstnanosti společné rybářské politiky 
podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. 
Tato podpora by měla zajistit, aby činnosti 
v oblasti rybolovu a akvakultury byly 
environmentálně udržitelné v dlouhodobém 
horizontu a řízeny způsobem, který je v 
souladu s cíli dosažení ekonomických, 
sociálních a zaměstnaneckých výhod, a 
přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

(19) ENRF by měl přispívat k dosažení 
environmentálních, ekonomických a 
sociálních cílů a cílů zaměstnanosti 
společné rybářské politiky podle článku 2 
nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato podpora 
by měla zajistit, aby činnosti v oblasti 
rybolovu a akvakultury byly 
environmentálně udržitelné v dlouhodobém 
horizontu a řízeny způsobem, který je v 
souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1380/2013, které mají 
přispět k dosažení ekonomických, 
sociálních a zaměstnaneckých výhod, a 
přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Podpora z ENRF by měla být 
zaměřena na dosažení a zachování 
udržitelného rybolovu na základě
minimálního udržitelného výnosu a na co 
největší snížení negativních dopadů 
rybolovu na mořské ekosystémy. Tato 
podpora by měla zahrnovat inovace a 
investice do rybolovných postupů a technik 
s nízkým dopadem, odolným vůči změně 
klimatu a s nízkým obsahem uhlíku.

(20) Podpora z ENRF by měla přispět 
k včasnému splnění právní povinnosti 
obnovit a udržet všechny rybí populace 
nad úrovní biomasy schopné minimálního 
udržitelného výnosu a k co největšímu
snížení a pokud možno vyloučení
negativních dopadů rybolovu na mořské 
ekosystémy. Tato podpora by měla 
zahrnovat inovace a investice do 
rybolovných postupů a technik s nízkým 
dopadem odolným vůči změně klimatu a s 
nízkým obsahem uhlíku a měla by 
vylučovat jakékoli investice do metod 
rybolovu elektrickým proudem.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost vykládky je jedním z 
hlavních problémů společné rybářské 
politiky. Vyvolává podstatné změny v 
rybářských postupech pro odvětví, někdy s 
významnými finančními náklady. ENRF
by proto měl mít možnost podporovat 
inovace a investice, které přispívají k 
plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou 
podpory než u jiných operací, jako jsou 
investice do selektivních lovných zařízení, 
do zlepšení přístavních infrastruktur a do 
uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by 
také poskytovat maximální podporu ve 
výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, 
hodnocení a řízení transparentních systémů 
pro výměnu rybolovných práv mezi 
členskými státy („výměna kvót“) s cílem 
zmírnit dopad „blokačních druhů“ v 
důsledku povinností vykládky.

(21) Povinnost vykládky je právní 
povinností a jedním z hlavních cílů
společné rybářské politiky. Vede 
k ukončení environmentálně 
nepřípustných postupů vykládky a 
vyvolává podstatné změny v rybářských 
postupech pro odvětví, někdy s 
významnými finančními náklady. Členské 
státy by proto měly využívat ENRF k 
poskytnutí maximální podpory na inovace 
a investice, které přispívají k plnému a 
včasnému plnění povinnosti vykládky, s 
výrazně vyšší mírou podpory než u jiných 
operací, jako jsou investice do selektivních 
lovných zařízení a do opatření časové a 
prostorové selektivity, do zlepšení 
přístavních infrastruktur a do uvádění 
nežádoucích úlovků na trh. Měl by také 
poskytovat maximální podporu ve výši 100 
% na návrh, vývoj, monitorování, 
hodnocení a řízení transparentních systémů 
pro výměnu rybolovných práv mezi 
členskými státy („výměna kvót“) s cílem 
zmírnit dopad „blokačních druhů“ v 
důsledku povinností vykládky.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Povinnost vykládky by měla být 
sledována rovnoměrně v celém spektru, 
od malých rybářských plavidel až po 
plavidla velká, a to v každém členském 
státě Unie.

Odůvodnění

Drobní rybáři v Irsku i jinde si stále a vytrvale stěžují na to, že jsou vzhledem k tomu, že se 
inspekce a sankce týkají se z větší části pobřeží, nejsnazším cílem, zatímco větší lodě jsou 
obtížněji přístupné, a proto je obtížnější je kontrolovat.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) ENRF by měl mít možnost 
podporovat inovace a investice do 
rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, 
bezpečnost a pracovní podmínky, 
energetickou účinnost a kvalitu úlovků. 
Tato podpora by však neměla vést ke 
zvýšení rybolovné kapacity nebo 
schopnosti vyhledat ryby a neměla by být 
poskytována jednoduše za účelem splnění 
požadavků, které jsou povinné v rámci 
právních předpisů Unie nebo národních 
právních předpisů. V rámci architektury 
bez preskriptivních opatření by mělo být na 
členských státech, aby definovaly přesná 
pravidla způsobilosti pro tyto investice. S 
ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní 
podmínky na rybářských plavidlech by 
měla být povolena vyšší míra podpory, než 
míra povolená u jiných operací.

(22) ENRF by měl mít možnost 
podporovat inovace a investice do 
rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, 
bezpečnost a pracovní podmínky, 
energetickou účinnost a kvalitu úlovků a 
také specifické otázky zdravotní péče. Tato 
podpora by však neměla vést ke zvýšení 
rybolovné kapacity nebo schopnosti 
vyhledat ryby a neměla by být poskytována 
jednoduše za účelem splnění požadavků, 
které jsou povinné v rámci právních 
předpisů Unie nebo národních právních 
předpisů. V rámci architektury bez 
preskriptivních opatření by mělo být na 
členských státech, aby definovaly přesná 
pravidla způsobilosti pro tyto investice a 
podporu. S ohledem na zdraví, bezpečnost 
a pracovní podmínky na rybářských 
plavidlech by měla být povolena vyšší míra 
podpory, než míra povolená u jiných 
operací.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Drobný pobřežní rybolov mohou 
provozovat rybářská plavidla kratší 12 
metrů, která nepoužívají vlečná lovná 
zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 
% všech rybářských plavidel 
registrovaných v Unii a téměř polovinu 
všech pracovních míst v odvětví rybolovu. 
Provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl 
poskytovat preferenční zacházení mírou 

(28) Drobný pobřežní rybolov mohou 
provozovat rybářská plavidla kratší 12 
metrů, která nepoužívají vlečná lovná 
zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 
% všech rybářských plavidel 
registrovaných v Unii a téměř polovinu 
všech pracovních míst v odvětví rybolovu. 
Provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl 
poskytovat preferenční zacházení mírou 
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podpory 100 %, včetně operací 
souvisejících s kontrolou a vynucováním, s 
cílem podpořit udržitelné rybářské postupy. 
Kromě toho by určité oblasti podpory měly 
být vyhrazeny drobnému pobřežnímu 
rybolovu v segmentu loďstva, kde je 
kapacita rybolovu vyvážená dostupnými 
rybolovnými možnostmi, např. podpora na 
pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu 
motoru nebo modernizaci. Členské státy by 
dále měly do svého programu zahrnout 
akční plán pro drobný pobřežní rybolov, 
který by měl být monitorován na základě 
ukazatelů, pro které by měly být stanoveny 
milníky a cíle.

podpory 100 %, včetně operací 
souvisejících s kontrolou a vynucováním, 
s cílem podpořit udržitelné rybářské 
postupy v souladu s cíli společné rybářské 
politiky. Kromě toho by určité oblasti 
podpory měly být vyhrazeny drobnému 
pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, 
kde je kapacita rybolovu vyvážená 
dostupnými rybolovnými možnostmi, např. 
podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a 
výměnu motoru nebo modernizaci a 
podpora pro mladé rybáře. Členské státy 
by dále měly do svého programu zahrnout 
akční plán pro drobný pobřežní rybolov, 
který by měl být monitorován na základě 
ukazatelů, pro které by měly být stanoveny 
milníky a cíle.

Pozměňovací návrh 20

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) Rybolov a udržitelná 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.

Pozměňovací návrh 21

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. 

(32) ENRF by měl mít možnost 
přispívat na podporu a trvale udržitelný 
rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní 
akvakultury a ochrany akvakultury proti 
invazivním druhům a nákazám, pro chov 
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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 
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.

vodních živočichů a rostlin na výrobu 
potravin a jiných surovin. Příliš složité
administrativní postupy v některých 
členských státech budou nadále v platnosti, 
jako např. obtížný přístup k prostoru a 
ztížené postupy při udělování licencí, které 
zbytečně ztěžují odvětví zlepšení obrazu a 
konkurenceschopnosti chovaných 
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,
kontrola konkrétních nákaz a invazivních 
druhů, jež způsobují vážné škody 
akvakultuře, 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.

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 s názvem „Na cestě 
k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav 
a budoucí výzvy“ (2017/2118(INI)).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Potravinová bezpečnost se opírá o (33) Potravinová bezpečnost se opírá o 
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účinné a dobře organizované trhy, které 
zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu a 
rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně 
jako informace pro spotřebitele. Za tímto 
účelem by měl mít ENRF možnost 
podporovat uvádění produktů rybolovu a 
akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1379/2013 („nařízení o společné organizaci 
trhu“) 15. Jeho podpora by měla být 
dostupná zejména pro vytváření organizací 
producentů, provádění výrobních a
marketingových plánů, propagaci nových 
odbytišť na trhu, a rozvoj a šíření informací 
o trhu.

ochranu mořského prostředí, udržitelné 
řízení rybích populací, úplné uplatňování 
společné rybářské politiky, účinné a dobře
organizované trhy, které zlepšují 
transparentnost, stabilitu, kvalitu a 
rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně 
jako informace pro spotřebitele. Za tímto 
účelem by měl mít ENRF možnost 
podporovat uvádění produktů rybolovu a 
akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1379/2013 („nařízení o společné organizaci 
trhu“) 15. Jeho podpora by měla být 
dostupná zejména pro vytváření organizací 
producentů, provádění výrobních a 
marketingových plánů, propagaci nových 
odbytišť na trhu, a rozvoj a šíření informací 
o trhu.

_________________ _________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 
1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 
1).

Pozměňovací návrh 23

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, 

(35) Tvorba pracovních míst v 
pobřežních regionech a na ostrovech se 
často 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 
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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 
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.

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 
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 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V rámci sdíleného řízení by ENRF 
měl mít možnost podporovat udržitelnou 
modrou ekonomiku prostřednictvím 
shromažďování, řízení a využívání údajů s 
cílem zlepšit znalosti o stavu mořského 
prostředí. Tato podpora by se měla zaměřit 
na plnění požadavků podle 
směrnice92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES, na podporu územního 
plánování námořních prostor a na 
zvyšování kvality údajů a jejich sdílení 
prostřednictvím Evropské námořní sítě pro 
pozorování a sběr dat.

(37) (37) V rámci sdíleného řízení by 
ENRF měl mít možnost podporovat 
udržitelnou modrou ekonomiku rozvíjející 
se v rámci ekologických mezí
prostřednictvím shromažďování, řízení a 
využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o 
stavu mořského prostředí. Tato podpora by 
se měla zaměřit na plnění požadavků podle 
směrnice92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES, na podporu územního 
plánování námořních prostor a na 
zvyšování kvality údajů a jejich sdílení 
prostřednictvím Evropské námořní sítě pro 
pozorování a sběr dat.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Unie jako celosvětový subjekt je (40) Unie jako celosvětový subjekt je 
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pevně odhodlána podporovat mezinárodní 
správu oceánů v souladu se společným 
sdělením Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 10. 
listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní 
správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné 
správě oceánů"17. Unijní politika správy 
oceánů je nová politika, která se vztahuje 
na oceány integrovaným způsobem. 
Mezinárodní správa oceánů není jen 
klíčový faktor dosažení agendy pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména 
cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a 
udržitelně využívat oceánů, moří a 
mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), 
ale také zaručení bezpečných, zajištěných, 
čistých a udržitelným způsobem řízených 
moří a oceánů pro budoucí generace. Unie 
musí plnit tyto mezinárodní závazky a být 
hnací silou pro zlepšení mezinárodní 
správy oceánů na dvoustranné, regionální a 
mnohostranné úrovni, včetně předcházení, 
potírání a odstraňování nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu, 
ke zlepšení rámce mezinárodní správy 
oceánů, ke snížení tlaků vyvíjených na 
moře a oceány, k vytváření podmínek pro 
udržitelnou modrou ekonomiku a k 
podpoře mezinárodního výzkumu oceánů a 
údajů.

pevně odhodlána podporovat mezinárodní 
správu oceánů v souladu se společným 
sdělením Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 10. 
listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní 
správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné 
správě oceánů“17. Unijní politika správy 
oceánů je nová politika, která se vztahuje 
na oceány integrovaným způsobem. 
Mezinárodní správa oceánů není jen 
klíčový faktor dosažení agendy pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména 
cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a 
udržitelně využívat oceánů, moří a 
mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), 
ale také zaručení bezpečných, zajištěných, 
čistých a udržitelným způsobem řízených 
moří a oceánů pro budoucí generace. Unie 
musí plnit tyto mezinárodní závazky a být 
hnací a vůdčí silou pro zlepšení 
mezinárodní správy oceánů na 
dvoustranné, regionální a mnohostranné 
úrovni, včetně předcházení, potírání a 
odstraňování nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu, ke zlepšení 
rámce mezinárodní správy oceánů, ke 
snížení tlaků vyvíjených na moře a oceány, 
k vytváření podmínek pro udržitelnou 
modrou ekonomiku a k podpoře 
mezinárodního výzkumu oceánů a údajů.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Postup provádění plateb u 
současného ENRF je podle zpráv špatný, 
protože po čtyřech letech jeho uplatňování 
bylo využitou pouhých 11 % prostředků. 
Tento postup by měl být zdokonalen, aby 
se zrychlily platby příjemcům, zvláště v 
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případě jednotlivců nebo rodin.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V souladu s nařízením (EU) xx/xx 
[nařízení, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 
2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 
2017/193922 mají finanční zájmy Unie být 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně 
podvodů, navrácení ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a tam, kde 
je to vhodné, uložení správních sankcí. 
Zejména v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 883/2013 a nařízením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 může Evropský 
úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 
provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 může
Úřad evropského veřejného žalobce 
(EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné 
trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s 
nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném 
rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo 
subjekty, které přijímají finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat při 
ochraně finančních zájmů Unie, 
udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu 
evropského veřejného žalobce 

(47) V souladu s nařízením (EU) xx/xx 
[nařízení, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 
2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 
2017/193922 mají finanční zájmy Unie být 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně 
podvodů, navrácení ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a tam, kde 
je to vhodné, uložení správních sankcí. 
Zejména v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 883/2013 a nařízením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 by měl Evropský 
úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 
provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k 
podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 by měl
Úřad evropského veřejného žalobce 
(EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné 
trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s 
nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném 
rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo 
subjekty, které přijímají finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat při 
ochraně finančních zájmů Unie, 
udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu 
evropského veřejného žalobce 
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a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva. Členské státy by měly 
zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění 
ENRF chráněny finanční zájmy Unie v 
souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, 
kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních].

a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva. Členské státy by měly 
zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění 
ENRF chráněny finanční zájmy Unie v 
souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, 
kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních].

_________________ _________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 
1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 
1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům 
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům 
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.07.2017, s. 
29).

23 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.07.2017, s. 
29).
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Pro posílení transparentnosti 
využívání prostředků Unie a jejich řádnou 
finanční správu, zejména s ohledem na 
posílení veřejné kontroly nad využitými 
finančními prostředky, by měly být některé
informace o opatřeních financovaných z 
ENRF zveřejněny v souladu s nařízením 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] na internetových stránkách 
členského státu. Členský stát musí při 
zveřejňování informací o opatřeních 
financovaných z ENRF dodržovat pravidla 
pro ochranu osobních údajů stanovená v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/67924.

(48) Pro posílení transparentnosti 
využívání prostředků Unie a jejich řádnou 
finanční správu, zejména s ohledem na 
posílení veřejné kontroly nad využitými 
finančními prostředky, by měly být veškeré
informace o opatřeních financovaných z 
ENRF zveřejněny v souladu s nařízením 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] na internetových stránkách 
členského státu. Členský stát musí při 
zveřejňování informací o opatřeních 
financovaných z ENRF dodržovat pravidla 
pro ochranu osobních údajů stanovená v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/67924.

_________________ _________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „produktivními investicemi“ se 
rozumí investice do výstavby, rozšíření, 
modernizace nebo na vybavení zařízení pro 
produkci akvakultury;

12) „produktivními investicemi“ se 
rozumí investice do výstavby, rozšíření, 
modernizace, inovace nebo na vybavení 
zařízení pro produkci akvakultury;

Pozměňovací návrh 30
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „udržitelnou modrou ekonomikou“ 
se rozumí všechny odvětvové a 
meziodvětvové ekonomické aktivity v 
rámci jednotného trhu související s 
oceány, moři, pobřežními i 
vnitrozemskými vodami, které pokrývají 
nejvzdálenější regiony a vnitrozemské 
země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví 
a netržních výrobků a služeb, a jsou v 
souladu s právními předpisy Unie v oblasti 
životního prostředí.

15) „udržitelnou modrou ekonomikou“ 
se rozumí všechny odvětvové a 
meziodvětvové ekonomické aktivity v 
rámci ekologických mezí na jednotném
trhu související s oceány, moři, pobřežními 
i vnitrozemskými vodami, které pokrývají 
nejvzdálenější regiony a vnitrozemské 
země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví 
a netržních výrobků a služeb, a jsou v 
souladu s právními předpisy Unie v oblasti 
životního prostředí, jejichž cílem je obnova 
a zachování mořských ekosystémů a 
ochrana zranitelných přírodních zdrojů, 
produktů a služeb;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „společným řízením“ se rozumí 
dohoda o partnerství, v níž vláda, 
společenství místních uživatelů zdrojů 
(rybářů), vnější subjekty (nevládní 
organizace, výzkumné instituce) a někdy i 
jiné zúčastněné strany v oblasti rybolovu a 
pobřežních zdrojů (majitelé plavidel, 
obchodníci s produkty rybolovu, úvěrové 
agentury nebo poskytovatelé úvěrů, 
odvětví cestovního ruchu apod.) sdílejí 
odpovědnost a pravomoc rozhodovat o 
řízení rybolovu.

Odůvodnění

Definice FAO z terminologického portálu FAO. Viz http://www.fao.org/faoterm/.

Pozměňovací návrh 32
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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 
zachování mořských biologických zdrojů
při zohlednění socioekonomických 
aspektů;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) přispívání k zabezpečení potravin v 
Unii prostřednictvím konkurenceschopné a 
udržitelné akvakultury a trhů;

2) přispívání k bezpečnosti a
zabezpečení potravin v Unii 
prostřednictvím konkurenceschopné a 
udržitelné akvakultury a trhů;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) vytvoření podmínek pro růst 
udržitelné modré ekonomiky a podpora 
prosperujících pobřežních komunit;

3) vytvoření podmínek pro růst 
udržitelné modré ekonomiky a podpora 
prosperujících pobřežních komunit a 
rybolovných oblastí;

Pozměňovací návrh 35

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 víceleté 
provádění ENRF na období 2021–2027 
činí 6 140 000 000 v běžných cenách.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejméně 15 % z finanční podpory 
Unie přidělené každému členskému státu 
se přidělí na oblasti podpory uvedené v 
článcích 19 a 20. Členské státy, které 
nemají přístup do vod Unie, mohou 
uplatňovat nižší procento, pokud jde o 
rozsah jejich úkolů kontroly a 
shromažďování údajů.

vypouští se

Odůvodnění

Přidělované částky by měly být stanoveny podle zjištěných potřeb každého členského státu. 
Jakékoli nadměrné přidělení by vedlo k nevyužitým finančním prostředkům nebo ke zbytečným 
výdajům.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jakékoli finanční prostředky, které 
nejsou vynaloženy podle článků 19 a 20 o 
kontrole a shromažďování údajů, mohou 
být znovu přiděleny Evropské agentuře 
pro kontrolu rybolovu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strategii pro udržitelné využívání 
rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré 
ekonomiky;

a) strategii pro udržitelné využívání 
rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré 
ekonomiky v rámci ekologických mezí;
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise vypracuje analýzu každé 
přímořské oblasti s uvedením společných 
silných a slabých stránek dané přímořské 
oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné 
rybářské politiky podle článku 2 nařízení 
(EU) č. 1380/2013. V případě potřeby tato 
analýza vezme v úvahu stávající strategie 
pro přímořskou oblast a makroregionální 
strategie.

5. Poté, co získá stanoviska 
příslušných poradních výborů, vypracuje
Komise analýzu každé přímořské oblasti s 
uvedením společných silných a slabých 
stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o 
dosažení cílů společné rybářské politiky 
podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013
a dosažení dobrého stavu životního 
prostředí v souladu se směrnicí 
2008/56/ES. V případě potřeby tato 
analýza vezme v úvahu stávající strategie 
pro přímořskou oblast a makroregionální 
strategie.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cílenou kontrolu invazivních cizích
druhů, které značně škodí produktivitě 
odvětví akvakultury a rybolovu;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podporu výzkumu a využívání 
inovativních selektivních lovných zařízení 
v celé Unii, mj. v souladu s článkem 27 
nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh 42
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nejnovější důkazy o 
socioekonomické výkonnosti udržitelné 
modré ekonomiky a zejména odvětví 
rybolovu a akvakultury;

e) nejnovější důkazy o rovnováze 
mezi environmentálními prioritami a 
socioekonomickou výkonností udržitelné 
modré ekonomiky, a zejména odvětví 
rybolovu a akvakultury;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) příspěvek programu ke zmírnění 
změny klimatu a přizpůsobení se jí.

i) příspěvek programu ke zmírnění 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, mj. 
snížením emisí CO2 prostřednictvím úspor 
paliva.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Články 107, 108 a 109 Smlouvy 
však neplatí pro platby uskutečněné 
členskými státy podle tohoto nařízení a 
spadající do působnosti článku 42 
Smlouvy.

2. Články 107, 108 a 109 Smlouvy 
však neplatí pro platby uskutečněné 
členskými státy podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dopustil závažných porušení podle 
článku 42 nařízení Rady (ES) č. 
1005/200828 nebo článku 90 nařízení Rady 

a) dopustil porušení podle článku 42 
nařízení Rady (ES) č. 1005/200828 nebo 
článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 
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(ES) č. 1224/2009 nebo podle jiných 
právních předpisů přijatých Evropským 
parlamentem a Radou;

nebo podle jiných právních předpisů 
přijatých Evropským parlamentem a 
Radou;

_________________ _________________

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a 
(ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 
1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 
286, 29.10.2008, s. 1).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a 
(ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 
1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 
286, 29.10.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příjemce po podání žádosti musí 
nadále splňovat podmínky přípustnosti 
uvedené v odstavci 1 po celou dobu 
provádění operace a po dobu pěti let po 
uskutečnění poslední platby tomuto 
příjemci.

2. Příjemce po podání žádosti musí 
nadále splňovat podmínky přípustnosti 
uvedené v odstavci 1 po celou dobu 
provádění operace a po uskutečnění 
poslední platby tomuto příjemci.

Odůvodnění

Žádný provozovatel nebo příjemce by se nikdy neměl dopustit závažného porušení předpisů, 
zapojit do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu nebo dopustit jiného 
protiprávního jednání týkajícího se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určení spouštěcího prahu a délky 
období nepřípustnosti uvedené v 
odstavcích 1 a 3, které musí být přiměřené 
povaze, závažnosti, době trvání a 
opakování závažného porušení předpisů, 

a) určení spouštěcího prahu a délky 
období nepřípustnosti uvedené v 
odstavcích 1 a 3, které musí být přiměřené 
povaze, závažnosti, době trvání a 
opakování porušení předpisů, trestných 
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trestných činů nebo podvodu a která nesmí 
být kratší než jeden rok;

činů nebo podvodu a která nesmí být kratší 
než jeden rok;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výstavba a pořízení rybářských 
plavidel nebo dovoz rybářských plavidel, 
pokud není stanoveno jinak v tomto 
nařízení;

b) výstavba, pořízení nebo 
modernizace rybářských plavidel, a to i 
výměnou motoru, nebo dovoz rybářských 
plavidel, pokud není stanoveno jinak v 
tomto nařízení;

Odůvodnění

Modernizace nebo výměna zařízení je často spojena s vyšší účinností a větší kapacitou pro lov 
ryb. Modernizace a výměna motoru by tak podkopávala cíl udržitelného rozvoje č. 14 bod 6, 
jenž zakazuje dotace, které zvyšují kapacitu rybolovu. Dokonce i když je modernizace nebo 
výměna starých motorů podmíněna tím, že tyto motory budou stejně silné nebo slabší, nebude 
to nutně znamenat snížení schopnosti plavidla lovit ryby. Účetní dvůr uvedl, že plavidla 
vybavená motory s nižší spotřebou paliva mají stále motivaci ke zvýšení intenzity rybolovu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) operace zahrnující jakékoli formy 
rybolovu elektrickým proudem;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přímé vysazování ryb s výjimkou 
případů, kdy je v právním předpisu Unie 
výslovně stanoveno jako ochranné opatření 

g) přímé vysazování ryb s výjimkou 
případů, kdy je v právním předpisu Unie 
výslovně stanoveno jako ochranné nebo 
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nebo v případě experimentálního 
vysazování ryb;

přesídlovací opatření nebo v případě 
experimentálního vysazování ryb;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) investice do rybářských plavidel, 
které jsou nezbytné pro splnění požadavků 
podle práva Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů, včetně požadavků v 
rámci závazků Unie v souvislosti s 
regionálními organizacemi pro řízení 
rybolovu;

vypouští se

Odůvodnění

Je obtížné pochopit, proč by investice neměly být způsobilé k podpoře, pokud jsou nezbytné k 
dodržení zákonných požadavků týkajících se například nového zařízení, monitorovacích 
systémů nebo změn zařízení.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) investice do rybářských plavidel, 
která prováděla rybolovnou činnost na 
moři po dobu nejméně 60 dnů za každý ze 
dvou kalendářních let předcházejících 
roku podání žádosti o podporu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) provozní náklady, jako jsou 
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pojištění, režijní náklady, palivo nebo 
vybavení rybářských plavidel, které má 
pouze provozní nebo navigační povahu, 
např. lana, povinné bezpečnostní 
požadavky a údržbářské služby.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci této kapitoly 
přispívá k dosahování environmentálních, 
ekonomických a sociálních cílů a cílů 
zaměstnanosti společné rybářské politiky 
podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1. Podpora v rámci této kapitoly 
přispívá k dosahování environmentálních, 
ekonomických a sociálních cílů a cílů 
zaměstnanosti společné rybářské politiky 
podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013
a podporuje sociální dialog mezi 
zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení hodnotového řetězce 
tohoto odvětví a podpora marketingových 
strategií,

c) vytvoření a posílení hodnotového 
řetězce tohoto odvětví a podpora 
marketingových strategií,

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) usnadnění přístupu k úvěrovým či 
pojistným produktům a k nástrojům 
financování;

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zlepšení zdraví, bezpečnosti a 
pracovních podmínek na palubě 
rybářských plavidel,

e) zlepšení zdraví, bezpečnosti a 
pracovních podmínek na palubě 
rybářských plavidel, díky čemuž bude 
možné přilákat více mladých lidí a značně 
snížit počet nehod na moři;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) diverzifikace činností v širší 
udržitelné modré ekonomice,

h) diverzifikace činností v širší 
udržitelné modré ekonomice rozvíjené 
v rámci ekologických mezí,

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vytvoření odpovídajícího prostředí 
pro rozvoj místních plánů ve společné 
správě.

Odůvodnění

Model společné správy rozvíjí svůj maximální potenciál v rámci bioekonomického řízení 
ohleduplného k ekosystému a zohledňujícího obezřetnostní přístupy. Tento model by měl 
poskytovat nástroje, které umožňují reagovat na měnící se okolnosti adaptivního řízení v 
reálném čase.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je podpora uvedená v 
odstavci 1 poskytnuta prostřednictvím 
vyrovnání za trvalé zastavení rybolovné 
činnosti, musí být splněny následující 
podmínky:

2. Ve výjimečných případech může 
být podpora uvedená v odstavci 1 
poskytnuta prostřednictvím vyrovnání za 
trvalé zastavení rybolovné činnosti, pokud 
jsou splněny následující podmínky:

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zastavení je plánováno jako nástroj 
akčního plánu podle čl. 22 odst. 4 nařízení 
(EU) č. 1380/2013;

a) zastavení je plánováno jako nástroj 
akčního plánu pro snížení kapacity 
loďstva podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zastavení rybolovné činnosti vede k 
celkovému snížení rybolovné kapacity, 
jelikož získané finanční prostředky nejsou 
opětovně investovány v rámci odvětví;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ENRF může podporovat podniky 
v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem 
pomoci jim získat přístup k nástrojům 
řízení rizik, jako jsou pobídky související 
s uzavíráním pojistných smluv nebo 
vzájemnými fondy, aby pokryly ztráty 
způsobené jednou nebo více z 
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následujících událostí:

a) přírodní katastrofy;

b) nepříznivé klimatické jevy;

c) náhlé změny kvality a kvantity vody, za 
něž není příslušný provozovatel 
odpovědný;

d) choroby postihující akvakulturu nebo 
závady či zničení produkčních zařízení, za 
něž není příslušný provozovatel 
odpovědný;

e) náklady na záchranu rybářů nebo 
rybářských plavidel, pokud k nehodě 
dojde na moři během rybolovu.

Odůvodnění

Po příkladu zemědělského odvětví se navrhuje umožnit využívání podpory z ENRF pro 
nástroje řízení rizik, jako jsou pobídky k uzavírání pojistných smluv nebo přispívání do 
vzájemných fondů, s cílem pokrýt příčiny uvedené v písmenech a) až e).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obchodní činnosti dotčeného 
plavidla jsou zastaveny po dobu alespoň 
90 po sobě následujících dnů a

a) obchodní činnosti dotčeného 
plavidla jsou zastaveny;

Odůvodnění

V některých přímořských oblastech EU se činnost loďstev lovících košelkovým nevodem a 
vlečnými sítěmi zastavuje na 30 až 60 dnů, v závislosti na různých proměnných, jako je 
segment ryb a druh rybolovu. Proto by mělo být dočasné zastavení činnosti upraveno 
nezávisle na délce trvání.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veškeré rybářské činnosti 
prováděné plavidly a danými rybáři se 
během dotyčného období zastavení 
skutečně přerušují. Příslušný orgán se 
ujistí, že dotyčné plavidlo zastavilo 
veškerou rybolovnou činnost během 
období, jehož se mimořádné zastavení 
týká, a že nedošlo k jakékoliv nadměrné 
kompenzaci vyplývající z použití plavidla 
k jiným účelům.

5. Veškeré rybářské činnosti 
prováděné plavidly a danými rybáři se 
během dotyčného období zastavení 
skutečně přerušují. Příslušný orgán zajistí, 
aby dotyčné plavidlo zastavilo veškerou 
rybolovnou činnost během období, jehož se 
mimořádné zastavení týká, a aby nedošlo k 
jakékoliv nadměrné kompenzaci 
vyplývající z použití plavidla k jiným 
účelům.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a

Dočasné zastavení rybolovné činnosti

1. ENRF může podporovat opatření pro 
dočasné zastavení rybolovné činnosti v 
těchto případech:

a) období biologického klidu;

b) pokud je dočasné zastavení rybolovné 
činnosti stanoveno v plánu řízení přijatém 
podle nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 
nebo ve víceletém plánu přijatém v 
souladu s články 9 a 10 nařízení (EU) č. 
1380/2013, jestliže je na základě 
vědeckých doporučení zapotřebí omezit 
rybolov, aby bylo dosaženo cílů uvedených 
v čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1380/2013.

2. Podporu uvedenou v odstavci 1 lze v 
období 2021 až 2027 poskytnout na dobu 
nejvýše 6 měsíců na plavidlo.

3. Podpora uvedená v odstavci 1 se 
poskytuje pouze:

a) majitelům nebo provozovatelům 
rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla 
jsou registrována jako aktivní a kteří 
během dvou let předcházejících datu 
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podání žádosti o podporu prováděli 
rybolovnou činnost na moři průměrně po 
dobu nejméně 90 dnů; nebo

b) rybářům, kteří během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti 
o podporu pracovali na moři na palubě 
rybářského plavidla Unie, kterého se týká 
dočasné zastavení rybolovné činnosti, 
průměrně nejméně 90 dnů.

4. Veškeré rybolovné činnosti prováděné 
dotčeným plavidlem nebo rybáři jsou 
skutečně zastaveny. Příslušný orgán se 
ujistí, že dotčené plavidlo v období, na něž 
se vztahuje dočasné zastavení rybolovné 
činnosti, úplně pozastavilo rybolovnou 
činnost.

Odůvodnění

Uvedené opatření by mělo být obnoveno, protože v každém programovém období, kdy bylo 
provedeno, bylo dosaženo vynikajících výsledků.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ENRF může podporovat 
shromažďování, správu a využívání údajů 
pro řízení rybolovu a vědecké účely, jak je 
uvedeno v čl. 25 odst. 1 a 2 a článku 27 
nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále 
specifikováno v nařízení (EU) č. 
2017/1004, na základě národních 
pracovních plánů uvedených v článku 6 
nařízení (EU) č. 2017/1004.

1. ENRF může podporovat 
shromažďování, správu, zpracování a 
využívání údajů pro řízení rybolovu a 
vědecké účely, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 
1 a 2 a článku 27 nařízení (EU) č. 
1380/2013 a dále specifikováno v nařízení 
(EU) č. 2017/1004, na základě národních 
pracovních plánů uvedených v článku 6 
nařízení (EU) č. 2017/1004.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Při sestavování seznamu a objemů 
podle odstavce 2 členské státy vezmou v 
úvahu všechny příslušné faktory, zejména 
potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo 
kompatibilní s pravidly společné rybářské 
politiky.

3. Při sestavování seznamu a objemů 
podle odstavce 2 členské státy vezmou v 
úvahu všechny příslušné faktory, zejména 
potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo v 
souladu s pravidly společné rybářské 
politiky.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyrovnání poskytované rybářům za 
sběr ztraceného rybářského vybavení a 
odpadu z moře;

a) vyrovnání poskytované rybářům za 
sběr ztraceného rybářského vybavení a 
pasivní sběr odpadu z moře;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 23 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akvakultura Udržitelná akvakultura

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ENRF může přispívat k podpoře 
udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1380/2013. Měl by mít 
také možnost podporovat zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat v akvakultuře v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/42932 a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 652/201433

1. ENRF může přispívat k podpoře 
udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1380/2013. Může také 
poskytovat podporu pro řešení zvláštních 
problémů v odvětví, jež jsou způsobeny 
invazivními cizími druhy, a podporovat 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat v 
akvakultuře v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/42932 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 652/201433.
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_________________ _________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 
o nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“) 
(Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 
o nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“) 
(Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, 
kterým se stanoví pravidla pro řízení 
výdajů v oblasti potravinového řetězce, 
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat 
a zdraví rostlin a rozmnožovacího 
materiálu rostlin, kterým se mění směrnice 
Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) 
č. 396/2005, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 
2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, 
s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, 
kterým se stanoví pravidla pro řízení 
výdajů v oblasti potravinového řetězce, 
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat 
a zdraví rostlin a rozmnožovacího 
materiálu rostlin, kterým se mění směrnice 
Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) 
č. 396/2005, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 
2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, 
s. 1).

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 „Na cestě k udržitelnému 
a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ 
(2017/2118 (INI)), včetně invazivních cizích druhů, jako je haustrum scobina a choroby 
ostreid herpesvirus.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ERNF může podporovat opatření, která 
přispívají k dosahování cílů společné 
organizace trhů s produkty rybolovu a 
akvakultury uvedených v článku 35 
nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále 
specifikovaných v nařízení (EU) č. 
1379/2013. Může také podporovat opatření 

ERNF může podporovat opatření, která 
přispívají k dosahování cílů společné 
organizace trhů s produkty rybolovu a 
akvakultury uvedených v článku 35 
nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále 
specifikovaných v nařízení (EU) č. 
1379/2013. Může také podporovat opatření 
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na podporu uvádění produktů rybolovu a 
akvakultury na trh, jejich kvality a přidané 
hodnoty.

na podporu uvádění produktů rybolovu a 
udržitelné akvakultury na trh, jejich kvality 
a přidané hodnoty.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora podle tohoto článku se 
poskytuje pouze prostřednictvím 
finančních nástrojů uvedených v článku 52 
nařízení (EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] a fondem InvestEU v 
souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

2. Podpora podle tohoto článku se 
poskytuje pouze drobnému pobřežnímu 
rybolovu prostřednictvím finančních 
nástrojů uvedených v článku 52 nařízení 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] a fondem InvestEU v 
souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Název 2 – chapter 4 – title

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro růst 
udržitelné modré ekonomiky a podpora 
prosperujících pobřežních komunit

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro 
udržitelnou modrou ekonomiku v rámci 
ekologických mezí a podpora 
prosperujících pobřežních komunit

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ENRF může podporovat shromažďování, 
správu a využívání údajů s cílem zlepšit 
znalosti o stavu mořského prostředí s 
ohledem na:

ENRF může podporovat shromažďování, 
správu, analýzu, zpracování a využívání 
údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu 
mořského prostředí s ohledem na:

Pozměňovací návrh 76
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] může Komise zcela nebo 
zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o 
vyplacení platby nebo její části, pokud 
existuje důkaz, že členský stát nedodržuje 
pravidla platná v rámci společné rybářské 
politiky, může-li toto nedodržení pravidel 
ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o 
platbu, pro kterou je průběžná platba 
požadována.

1. V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] může Komise zcela nebo 
zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o 
vyplacení platby nebo její části, pokud 
existuje důkaz, že členský stát nedodržuje 
pravidla platná v rámci společné rybářské 
politiky nebo relevantní právní předpisy 
EU v oblasti životního prostředí, může-li 
toto nedodržení pravidel ovlivnit výdaje 
obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je 
průběžná platba požadována.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] může Komise přijmout 
prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti 
pozastaví vyplácení průběžných plateb 
týkajících se programu v případě, že 
členský stát závažným způsobem 
nedodržuje pravidla platná v rámci 
společné rybářské politiky, může-li toto 
závažné nedodržení pravidel ovlivnit 
výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro 
kterou je průběžná platba požadována.

1. V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních] může Komise přijmout 
prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti 
pozastaví vyplácení průběžných plateb 
týkajících se programu v případě, že 
členský stát závažným způsobem 
nedodržuje pravidla platná v rámci 
společné rybářské politiky nebo relevantní 
právní předpisy EU v oblasti životního 
prostředí, může-li toto závažné nedodržení 
pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti 
o platbu, pro kterou je průběžná platba 
požadována.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) výdaje obsažené v žádosti o platbu 
jsou ovlivněny případy, v nichž členský 
stát závažným způsobem nedodržuje 
pravidla společné rybářské politiky, což 
mělo za následek pozastavení platby podle 
článku 34, a dotčený členský stát dosud 
neprokázal, že přijal nezbytná nápravná 
opatření pro zajištění dodržování a 
vynucování použitelných pravidel v 
budoucnosti.

b) výdaje obsažené v žádosti o platbu 
jsou ovlivněny případy, v nichž členský 
stát závažným způsobem nedodržuje 
pravidla společné rybářské politiky nebo 
relevantní právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí, což mělo za následek 
pozastavení platby podle článku 34, a 
dotčený členský stát dosud neprokázal, že 
přijal nezbytná nápravná opatření pro 
zajištění dodržování a vynucování 
použitelných pravidel v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise rozhodne o výši opravy s 
přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce 
trvání a opakování závažného nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky ze 
strany členského státu nebo příjemce a k 
významu příspěvku ERNF pro 
hospodářskou činnost dotčeného příjemce.

2. Komise rozhodne o výši opravy s 
přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce 
trvání a opakování závažného nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky nebo 
relevantních právních předpisů EU v 
oblasti životního prostředí ze strany 
členského státu nebo příjemce a k významu 
příspěvku ERNF pro hospodářskou činnost 
dotčeného příjemce.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud není možné přesně 
kvantifikovat výši výdajů spojených s 
nedodržováním pravidel společné rybářské 
politiky členským státem, Komise použije 
finanční opravu na základě paušální sazby 
nebo extrapolace podle odstavce 4.

3. Pokud není možné přesně 
kvantifikovat výši výdajů spojených s 
nedodržováním pravidel společné rybářské 
politiky nebo relevantních právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
členským státem, Komise použije finanční 
opravu na základě paušální sazby nebo 
extrapolace podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh 81
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpory udržitelné, nízkouhlíkové 
a vůči změně klimatu odolné modré 
ekonomiky;

a) podpory udržitelné, nízkouhlíkové 
a vůči změně klimatu odolné modré 
ekonomiky rozvíjející se v rámci 
ekologických mezí;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšováním námořních dovedností, 
gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení 
socioekonomických údajů o udržitelné 
modré ekonomice;

d) zlepšováním námořních dovedností, 
gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení 
environmentálních a socioekonomických 
údajů o udržitelné modré ekonomice;

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu snížení ekonomické zátěže 
pro rybáře dojde k urychlení platebních 
postupů souvisejících s tímto nařízením. 
Komise vyhodnotí současnou výkonnost s 
cílem platební postupy zlepšit a urychlit.
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