
AD\1169823SL.docx PE627.712v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2018/0210(COD)

22.11.2018

MNENJE

Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pripravljavec mnenja: Francesc Gambús



PE627.712v02-00 2/44 AD\1169823SL.docx

SL

PA_Legam



AD\1169823SL.docx 3/44 PE627.712v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 12. junija 2018 predstavila nov zakonodajni predlog o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo za obdobje 2021–2027. Namen sklada je uporabiti proračunska sredstva 
Unije za podporo skupni ribiški politiki, pomorski politiki Unije in mednarodnim 
obveznostim Unije na področju upravljanja oceanov, zlasti v okviru agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030. 

Pripravljavec mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane se Komisiji zahvaljuje 
za sporočilo, ki nudi dobro izhodišče za delo in kar najboljši dogovor sozakonodajalcev. 
Zlasti si želi zahvaliti Komisiji, ker je okrepila okoljski vpliv sklada s tem, da ga je 
osredotočila na zaščito morskih ekosistemov in da načrtuje prispevek v višini 30 % njegovega 
proračuna za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v skladu z zavezami iz 
Pariškega sporazuma.

Obenem meni, da bo novi sklad uspešnejši in učinkovitejši, ker bo s poenostavitvijo, 
subsidiarnostjo, uskladitvijo z drugimi skladi in boljšo usmerjenostjo nudil podporo pri 
izvajanju skupne ribiške politike.

Ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani, vendar pa Unija trenutno 
uvaža več kot 60 % ribiških proizvodov in je močno odvisna od tretjih držav. 
Najpomembnejši izziv je spodbuditi državljane z visokimi standardi kakovosti in razumnimi 
cenami k uživanju rib iz Unije. V tem pogledu mora akvakultura povečati svojo prisotnost in 
kritično maso v sektorju, saj ribe iz te dejavnosti trenutno predstavljajo samo 20 % vseh rib na 
evropskih trgih. 

Pripravljavec mnenja vseeno meni, da je treba dopolniti poročilo s številnimi spremembami, 
da bi ga prilagodili in naredili prožnejšega zato, da ne bi prekomerno škodili ribiškemu 
ladjevju, upoštevaje njegovo raznolikosti po Uniji. 

Med drugim meni, da je treba vključiti element skupnega upravljanja, ki je mehanizem za 
organizacijo dejavnosti poklicnega ribištva, rekreacijskega ribolova in akvakulture, pri 
katerem si vlade delijo pristojnosti s skupnostjo lokalnih uporabnikov, vsaka od strani pa 
prevzame posebne odgovornosti in pravice v zvezi z obveščanjem in odločanjem o 
upravljanju ribolovnih virov. Ne smemo namreč pozabiti, da je zajamčenost ribolovnih 
območij in ribjih staležev najbolj pomembna prav za ribiče, kajti brez rib ni ribolova ne 
delovnih mest. S predlaganimi spremembami zato skuša ohraniti ravnovesje med okoljsko, 
gospodarsko in socialno trajnostjo. 

Na koncu meni, da bosta poenostavitev in pojasnilo dejavnosti, ki se lahko izvajajo pod 
okriljem Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, državam članicam olajšala upravljanje, 
zmanjšala upravno breme in nedvomno pomagala sektorju morskega ribištva Unije, hkrati pa 
pripomogla k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Treba je ustanoviti Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za 
obdobje 2021–2027. Namen sklada bi 
moral biti ciljno financiranje iz proračuna 
Unije za podpiranje skupne ribiške politike 
(SRP), pomorske politike Unije in 
mednarodnih obveznosti Unije na področju 
upravljanja oceanov. Tako financiranje je 
ključni dejavnik trajnostnega ribištva in 
ohranjanja morskih bioloških virov, 
prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba 
s proizvodi morske hrane, rasti 
trajnostnega modrega gospodarstva ter 
zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in 
trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

(1) Treba je ustanoviti Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem 
besedilu: ESPR) za obdobje 2021–2027. 
Namen sklada bi moral biti ciljno 
financiranje iz proračuna Unije za polno in 
pravočasno izvajanje skupne ribiške 
politike (v nadaljnjem besedilu: SRP), 
okvirne direktive o morski strategiji, 
pomorske politike Unije in mednarodnih 
obveznosti Unije na področju upravljanja 
oceanov. Tako financiranje je v 
kombinaciji z odgovornimi ribiškimi 
politikami eden izmed ključnih dejavnikov
trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih 
bioloških virov, prehranske varnosti, ki jo 
omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, 
rasti trajnostnega modrega gospodarstva, ki 
se razvija v okviru ekoloških omejitev, ter 
zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in 
trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija je kot globalna akterka na 
področju oceanov in peta največja svetovna 
proizvajalka morske hrane v veliki meri 
odgovorna za zaščito, ohranjanje in 
trajnostno uporabo oceanov ter njihovih 
virov. Ohranjanje morij in oceanov je 

(2) Unija je kot globalna akterka na 
področju oceanov in peta največja svetovna 
proizvajalka morske hrane v veliki meri 
odgovorna za zaščito, ohranjanje in 
trajnostno uporabo oceanov ter njihovih 
virov. Ohranjanje morij in oceanov je 
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vsekakor bistvenega pomena za hitro 
rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je 
to za Unijo socialno-ekonomski interes: 
trajnostno modro gospodarstvo spodbuja 
naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, 
raziskave in inovacije ter prispeva k 
energetski varnosti z oceansko energijo. 
Poleg tega so varna in zaščitena morja in 
oceani bistvenega pomena za učinkovit 
nadzor meja in preprečevanje pomorskega 
kriminala na globalni ravni, s čimer se 
obravnavajo varnostni pomisleki 
državljanov.

vsekakor bistvenega pomena za hitro 
rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je 
to za Unijo socialno-ekonomski interes: 
trajnostno modro gospodarstvo, ki se 
razvija v okviru ekoloških omejitev,
spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih 
mest in rast, raziskave in inovacije ter 
prispeva k energetski varnosti z oceansko 
energijo. Poleg tega so varna in zaščitena 
morja in oceani bistvenega pomena za 
učinkovit nadzor meja in preprečevanje 
pomorskega kriminala na globalni ravni, s 
čimer se obravnavajo varnostni pomisleki 
državljanov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Večletni finančni okvir, ki ga 
vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da 
mora proračun Unije še naprej zagotavljati 
podporo ribiški in pomorski politiki. V 
tekočih cenah bi moral proračun ESPR 
znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva 
ESPR bi morala biti razdeljena med 
deljeno, neposredno in posredno 
upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo 
biti namenjenih podpori v okviru deljenega 
upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori 
v okviru neposrednega in posrednega 
upravljanja. Zaradi zagotavljanja 
stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev 
SRP, bi morala opredelitev nacionalnih 
dodeljenih sredstev v okviru deljenega 
upravljanja za programsko obdobje 2021–
2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 
2014–2020. Posebni zneski bi morali biti 
rezervirani za najbolj oddaljene regije, 
nadzor in izvrševanje ter zbiranje in 
obdelavo podatkov za upravljanje ribištva 
in znanstvene namene, medtem ko bi bilo 
treba zneske za trajno in izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8) Večletni finančni okvir, ki ga 
vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da 
mora proračun Unije še naprej zagotavljati 
podporo ribiški in pomorski politiki. V 
tekočih cenah bi moral večletni proračun 
ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. 
Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena 
med deljeno, neposredno in posredno 
upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo 
biti namenjenih podpori v okviru deljenega 
upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori 
v okviru neposrednega in posrednega 
upravljanja. Zaradi zagotavljanja 
stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev 
SRP, bi morala opredelitev nacionalnih 
dodeljenih sredstev v okviru deljenega 
upravljanja za programsko obdobje 2021–
2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 
2014–2020. Posebni zneski bi morali biti 
rezervirani za najbolj oddaljene regije, 
nadzor in izvrševanje ter zbiranje in 
obdelavo podatkov za upravljanje ribištva 
in znanstvene namene, medtem ko bi bilo 
treba zneske za trajno in izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.
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_________________ _________________

6 UL C […], […], str. […]. 6 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Evropski pomorski sektor zajema 
več kot 5 milijonov delovnih mest in 
ustvarja skoraj 500 milijard EUR 
prihodkov na leto ter ima potencial za 
veliko več novih delovnih mest. 
Proizvodnja svetovnega oceanskega 
gospodarstva je trenutno ocenjena na 
1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 
2030 več kot podvojilo. Potreba, da se 
dosežejo cilji glede emisij CO2, poveča 
učinkovitost rabe virov in zmanjša okoljski 
odtis modrega gospodarstva, je pomembna 
gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, 
kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, 
opazovanje oceanov, poglabljanje 
morskega dna, zaščita obalnih območij in 
pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, 
zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v 
pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli 
potencial rasti tega sektorja, je treba 
uporabiti nova naložbena orodja, kot je 
InvestEU.

(9) Evropski pomorski sektor zajema 
več kot 5 milijonov delovnih mest in 
ustvarja skoraj 500 milijard EUR 
prihodkov na leto ter ima potencial za 
veliko več novih delovnih mest, vendar bi 
bilo treba staleže vrst rib še naprej 
spremljati in z ustreznimi ukrepi 
preprečevati prelov. Proizvodnja 
svetovnega oceanskega gospodarstva je 
trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar 
bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. 
Potreba, da se dosežejo cilji glede emisij 
CO2, poveča učinkovitost rabe virov in 
zmanjša okoljski odtis modrega 
gospodarstva, je pomembna gonilna sila za 
inovacije v drugih sektorjih, kot so 
pomorska oprema, ladjedelništvo, 
opazovanje oceanov, poglabljanje 
morskega dna, zaščita obalnih območij in 
pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, 
zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v 
pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli 
potencial rasti tega sektorja, je treba 
uporabiti nova naložbena orodja, kot je 
InvestEU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) ESPR bi moral temeljiti na 
naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki 
so: spodbujanje trajnostnega ribištva in 

(10) ESPR bi moral temeljiti na 
naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so
v celoti usklajene s cilji SRP in so: 
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ohranjanja morskih bioloških virov; 
prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s 
konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo 
in trgi; omogočanje rasti trajnostnega 
modrega gospodarstva in spodbujanje 
uspešnih obalnih skupnosti; krepitev 
mednarodnega upravljanja oceanov ter 
omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in 
trajnostnega upravljanja morij in oceanov. 
Za uresničevanje navedenih prednostnih 
nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru 
deljenega, neposrednega in posrednega 
upravljanja.

spodbujanje trajnostnega ribištva in 
ohranjanja morskih bioloških virov; 
prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s 
konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo 
in trgi; omogočanje trajnostnega modrega 
gospodarstva, ki se razvija v okviru
ekoloških omejitev in spodbuja uspešne 
obalne skupnosti; krepitev mednarodnega 
upravljanja oceanov ter omogočanje 
varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega 
upravljanja morij in oceanov. Za 
uresničevanje navedenih prednostnih nalog 
bi si bilo treba prizadevati v okviru 
deljenega, neposrednega in posrednega 
upravljanja.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in doseganje ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj bi morala ta 
uredba prispevati k vključevanju 
podnebnih ukrepov in doseganju splošnega 
cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov 
Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te 
uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih 
sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v 
okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in 
pregledovanja.

(13) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in doseganje ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj bi morala ta 
uredba prispevati k vključevanju 
podnebnih ukrepov in doseganju splošnega 
cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov 
Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te 
uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih 
sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni 
ukrepi, vključno s projekti, katerih cilj je 
varstvo in obnova z morskimi travami 
poraslega morskega dna in obalnih 
mokrišč, ki so izredno pomembni ponori 
ogljika, bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v 
okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in 
pregledovanja.

Obrazložitev

V zadnjem poročilu Medvladnega panela o podnebnih spremembah je poudarjeno, da je treba 
poleg zmanjšanja emisij CO2 obravnavati tudi odstranitev CO2 iz ozračja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) ESPR bi moral prispevati k 
doseganju okoljskih ciljev Unije. Ta 
prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo 
okoljskih označevalcev Unije ter o njem 

(14) ESPR bi moral prispevati k 
doseganju okoljskih ciljev Unije, in sicer v 
okviru SRP in okvirne direktive o morski 
strategiji 2008/56/ES Evropskega 
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redno poročati v okviru ocenjevanj in v 
letnih poročilih o rezultatih.

parlamenta in Sveta1a. Ta prispevek bi bilo 
treba spremljati z uporabo okoljskih 
označevalcev Unije ter o njem redno
poročati v okviru ocenjevanj in v letnih 
poročilih o rezultatih.

_________________

1a Direktiva 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(Okvirna direktiva o morski strategiji) 
(UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu s členom 42 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta („uredba o SRP“)7 bi moral biti 
pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR 
skladnost s pravili SRP. Vloge 
upravičencev, ki niso skladne z veljavnimi 
pravili SRP, ne bi smele biti dopustne.

(15) V skladu s členom 42 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o 
SRP)7 bi moral biti pogoj za finančno 
pomoč Unije iz ESPR popolna skladnost s 
pravili SRP in ustreznim okoljskim 
pravom EU. Finančna pomoč Unije bi se 
morala dodeliti samo tistim subjektom in 
državam članicam, ki ravnajo povsem v
skladu s svojimi ustreznimi pravnimi 
obveznostmi. Vloge upravičencev, ki niso 
skladne z veljavnimi pravili SRP, ne bi 
smele biti dopustne.

_________________ _________________

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ribiški politiki in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) 
št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 
(UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o skupni ribiški politiki in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) 
št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 
(UL L 354, 28.12.2013, str. 22).



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

SL

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za obravnavanje posebnih pogojev 
v okviru SRP iz Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 ter prispevanje k skladnosti s 
pravili SRP bi bilo treba pravila o 
prekinitvi, začasni ustavitvi in finančnih 
popravkih iz Uredbe (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah] dopolniti z dodatnimi 
določbami. Kadar država članica ali 
upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v 
okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na 
podlagi katerih je verjetno takšno 
neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti 
Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, 
da prekine roke plačil. Poleg možnosti 
prekinitve roka plačila in za preprečitev 
očitnega tveganja izplačila neupravičenih 
odhodkov bi morala imeti Komisija 
možnost, da začasno ustavi plačila in v 
primeru hude kršitve pravil SRP državi 
članici naloži finančne popravke.

(16) Za obravnavanje posebnih pogojev
v okviru SRP iz Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 ter prispevanje k popolni 
skladnosti s pravili SRP bi bilo treba 
pravila o prekinitvi, začasni ustavitvi in 
finančnih popravkih iz Uredbe (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah] dopolniti z 
dodatnimi določbami. Kadar država članica 
ali upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v 
okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na 
podlagi katerih je verjetno takšno 
neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti 
Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, 
da prekine roke plačil. Poleg možnosti 
prekinitve roka plačila in za preprečitev 
očitnega tveganja izplačila neupravičenih 
odhodkov bi morala imeti Komisija 
možnost, da začasno ustavi plačila in v 
primeru hude kršitve pravil SRP državi 
članici naloži finančne popravke.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V zadnjih letih je bil v okviru SRP 
dosežen velik napredek pri prizadevanjih, 
da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo 
raven, da bi se povečala donosnost ribiške 
panoge Unije in da bi se ohranili morski 
ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov 
pri doseganju socialno-ekonomskih in 
okoljskih ciljev SRP. Za to je potrebna 
nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za 
morske bazene, kjer je napredek 
počasnejši.

(17) V zadnjih letih so bili v okviru SRP 
sprejeti ukrepi, da bi staleži rib ponovno 
dosegli zdravo raven, da bi se povečala 
donosnost ribiške panoge Unije in da bi se 
ohranili morski ekosistemi. Vendar ostaja 
še veliko izzivov pri doseganju socialno-
ekonomskih in okoljskih ciljev SRP v 
celoti, vključno s pravno obveznostjo 
obnovitve in ohranjanja vseh populacij 
staležev rib nad ravnmi biomase, ki 
omogočajo največji trajnostni donos. Za
to je potrebna nadaljnja podpora po letu 
2020, zlasti za morske bazene, kjer je 
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napredek počasnejši.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ribištvo je bistvenega pomena za 
preživetje in kulturno dediščino številnih 
obalnih skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v 
katerih ima pomembno vlogo mali 
priobalni ribolov. Ker je povprečna starost 
v številnih ribiških skupnostih več kot 50 
let, sta generacijska pomladitev in 
diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

(18) Ribištvo je bistvenega pomena za 
preživetje in kulturno dediščino številnih 
obalnih in otoških skupnosti v Uniji, zlasti 
tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali 
priobalni ribolov. Ker je povprečna starost 
v številnih ribiških skupnostih več kot 50 
let, sta generacijska pomladitev in 
diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Izvajanje mehanizmov za 
soupravljanje pri poklicni in rekreacijski 
ribolovni dejavnosti in v ribogojstvu, z 
neposredno udeležbo vključenih 
deležnikov, kot so uprava, ribiški sektor in 
sektor ribogojstva, znanstvena skupnost in 
civilna družba, ki svojo funkcionalnost 
utemeljuje na pravični porazdelitvi 
odgovornosti pri odločanju in na 
prilagodljivem upravljanju, ki temelji na 
znanju, informacijah in neposrednosti, 
podpira doseganje ciljev skupne ribiške 
politike. ESPR bi moral podpirati 
izvajanje teh mehanizmov na lokalni 
ravni.

Obrazložitev

Model soupravljanja razvije svoj največji potencial v okviru bioekonomskega upravljanja, ki 
spoštuje ekosistem, in previdnostnih pristopov. Ta model bi moral zagotoviti orodja, ki 
omogočajo odziv v realnem času na spreminjajoče se razmere, ki so prisotne pri 
prilagodljivem upravljanju.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Namen ESPR bi moral biti 
doseganje okoljskih, ekonomskih, 
socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, 
opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013. Taka podpora bi morala 
zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti 
okoljsko dolgoročno trajnostne in da se 
upravljajo na način, ki je skladen s cilji
doseganja ekonomskih in socialnih koristi 
ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k
zanesljivi preskrbi s hrano.

(19) ESPR bi moral prispevati k 
doseganju okoljskih, ekonomskih, 
socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, 
opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013. Taka podpora bi morala 
zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti 
okoljsko dolgoročno trajnostne in da se 
upravljajo na način, ki je skladen s cilji, 
opredeljenimi v členu 2(2) Uredbe (EU) 
št. 1380/2013, kar bo prispevalo k 
doseganju ekonomskih in socialnih koristi 
ter koristi zaposlovanja ter k zanesljivi 
preskrbi s hrano.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Cilja podpore iz ESPR bi morala 
biti doseganje in ohranjanje trajnostnega 
ribištva, ki bo temeljil na največjem 
trajnostnem donosu, in čim večje 
zmanjšanje negativnih vplivov ribolovnih 
dejavnosti na morski ekosistem. Navedena 
podpora bi morala vključevati inovacije in 
naložbe v nizkoogljične ribolovne prakse 
in tehnike z majhnim vplivom, ki so 
odporne proti podnebnim spremembam.

(20) Podpora iz ESPR bi morala 
prispevati k pravočasni izpolnitvi pravne 
obveznosti obnovitve in ohranjanja 
populacije vseh staležev rib nad ravnmi 
biomase, ki omogočajo največji trajnostni 
donos, ter k čim večjemu zmanjšanju in, 
kadar je to mogoče, odpravi negativnih 
vplivov ribolovnih dejavnosti na morski 
ekosistem. Navedena podpora bi morala 
vključevati inovacije in naložbe v 
nizkoogljične ribolovne prakse in tehnike z 
majhnim vplivom, ki so odporne proti 
podnebnim spremembam, ter izključevati 
kakršne koli naložbe v metode ribolova z 
električnim tokom.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost iztovarjanja je eden od 
glavnih izzivov SRP. Prinesla je bistvene
spremembe ribolovnih praks za sektor, 
včasih s pomembnimi finančnimi stroški. 
Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati inovacije in naložbe, ki 
prispevajo k izvajanju obveznosti 
iztovarjanja, z višjo stopnjo intenzivnosti 
pomoči, kot se uporablja za druge 
operacije, na primer naložbe v selektivno 
ribolovno orodje, izboljšave pristaniške 
infrastrukture in trženje nenamernega 
ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 
100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči 
za načrtovanje, razvoj, spremljanje, 
ocenjevanje in upravljanje preglednih 
sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti 
med državami članicami („menjava kvot“), 
da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki 
je posledica obveznosti iztovarjanja.

(21) Obveznost iztovarjanja je pravna 
obveznost in eden od glavnih ciljev SRP. 
Prinesla je konec okoljsko nesprejemljive 
prakse izpustov in pomembne spremembe 
ribolovnih praks za sektor, včasih s 
pomembnimi finančnimi stroški. Države 
članice bi zato morale uporabiti sredstva
ESPR za kar največjo podporo inovacijam
in naložbam, ki prispevajo k
pravočasnemu izvajanju obveznosti 
iztovarjanja v celoti, z znatno višjo stopnjo 
intenzivnosti pomoči kot se uporablja za 
druge operacije, na primer naložbe v 
selektivno ribolovno orodje ter ukrepe za 
časovno in prostorsko selektivnost, 
izboljšave pristaniške infrastrukture in 
trženje nenamernega ulova. Prav tako bi 
moral odobriti najvišjo, 100-odstotno 
stopnjo intenzivnosti pomoči za 
načrtovanje, razvoj, spremljanje, 
ocenjevanje in upravljanje preglednih 
sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti 
med državami članicami („menjava kvot“), 
da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki 
je posledica obveznosti iztovarjanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Obveznost iztovarjanja bi se 
morala spremljati enako v celotnem 
spektru, in sicer od plovil za mali ribolov 
do plovil za industrijski ribolov, v vseh 
državah članicah Unije.

Obrazložitev

Mali ribiči na Irskem in drugje se stalno in dosledno pritožujejo, da so, kar zadeva preglede 
in kazni, najmehkejše tarče, ker so večino časa ob obali, medtem ko je dostop do večjih plovil 
težji in jih je zato težje pregledati.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati inovacije in naložbe v 
ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, 
varnost, delovni pogoji, energijska 
učinkovitost in kakovost ulova. Vendar 
taka podpora ne bi smela privesti do 
povečanja ribolovne zmogljivosti ali 
zmožnosti za iskanje rib in se ne bi smela 
dodeljevati samo zaradi skladnosti z 
obveznimi zahtevami zakonodaje Unije ali 
nacionalne zakonodaje. S strukturo brez 
predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev 
natančnih pravil o upravičenosti za 
navedene naložbe odgovorne države 
članice. Na področju zdravja, varnosti in 
delovnih pogojev na ribiških plovilih bi 
bilo treba dovoliti višjo stopnjo 
intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za 
druge operacije.

(22) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati inovacije in naložbe v 
ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, 
varnost, delovni pogoji, energijska 
učinkovitost in kakovost ulova ter podpora 
posebnim vprašanjem v zvezi z 
zdravstvenim varstvom. Vendar taka 
podpora ne bi smela privesti do povečanja 
ribolovne zmogljivosti ali zmožnosti za 
iskanje rib in se ne bi smela dodeljevati 
samo zaradi skladnosti z obveznimi 
zahtevami zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje. S strukturo brez 
predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev 
natančnih pravil o upravičenosti za 
navedene naložbe in podporo odgovorne 
države članice. Na področju zdravja, 
varnosti in delovnih pogojev na ribiških 
plovilih bi bilo treba dovoliti višjo stopnjo 
intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za 
druge operacije.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Mali priobalni ribolov izvajajo 
ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne 
uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. 
Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v 
sektorju malega priobalnega ribištva so 
zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so 
njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih 
zato moral prednostno obravnavati s 100-
odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, 

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

vključno z operacijami, povezanimi z 
nadzorom in izvrševanjem, z namenom 
spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks v 
skladu s cilji SRP. Poleg tega bi morala 
biti nekatera področja podpore rezervirana 
za mali ribolov v segmentu flote, v katerem 
je ribolovna zmogljivost v ravnovesju z 
razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, na 
primer podpora za pridobitev rabljenega 
plovila in nadomestitev ali posodobitev 
motorja plovila ter za mlade ribiče. Države 
članice bi morale v svoj program vključiti 
tudi akcijski načrt za mali priobalni 
ribolov, ki bi ga bilo treba spremljati na 
podlagi kazalnikov, za katere bi bilo treba 
določiti mejnike in ciljne vrednosti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ribištvo in akvakultura prispevata 
k prehranski varnosti in prehrani. Vendar 
Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških 
proizvodov in je tako močno odvisna od 
tretjih držav. Pomemben izziv je 
spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, 
proizvedenih v Uniji pri visokih standardih 
kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po 
sprejemljivih cenah.

(31) Ribištvo in trajnostna akvakultura 
prispevata k prehranski varnosti in 
prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več 
kot 60 % ribiških proizvodov in je tako 
močno odvisna od tretjih držav. Pomemben 
izziv je spodbujanje uživanja ribjih 
beljakovin, proizvedenih v Uniji pri 
visokih standardih kakovosti, ki so 
potrošnikom na voljo po sprejemljivih 
cenah.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni 
razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno 
akvakulturo, za gojenje vodnih živali in 
rastlin za proizvodnjo hrane in drugih 

(32) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni 
razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno 
akvakulturo ter varstvom akvakulture pred 
invazivnimi vrstami in boleznimi, za 
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surovin. V nekaterih državah članicah še 
vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, 
kot so težave pri dostopu do prostora in 
zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar 
sektorju otežuje izboljšanje ugleda in 
konkurenčnosti gojenih proizvodov. 
Podpora bi morala biti skladna z večletnimi 
nacionalnimi strateškimi načrti za 
akvakulturo, pripravljenimi na podlagi 
Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi 
morala biti zlasti podpora za okoljsko 
trajnostnost, produktivne naložbe, 
inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in 
spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter 
izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne 
storitve upravljanja zemljišč in narave. 
Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na 
področju javnega zdravja, sheme za 
zavarovanje staležev v akvakulturi ter 
ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar 
bi se podpora v primeru produktivnih 
naložb morala zagotavljati samo s 
finančnimi instrumenti in iz sklada 
InvestEU, ki omogočajo večji učinek 
finančnega vzvoda na trge in so zato 
primernejši za obravnavanje finančnih 
izzivov v tem sektorju kot nepovratna 
sredstva.

gojenje vodnih živali in rastlin za 
proizvodnjo hrane in drugih surovin. V 
nekaterih državah članicah še vedno 
obstajajo pretirano zapleteni upravni 
postopki, kot so težave pri dostopu do 
prostora in zapleteni postopki za izdajo 
dovoljenj, kar sektorju po nepotrebnem 
otežuje izboljšanje ugleda in 
konkurenčnosti gojenih proizvodov. 
Podpora bi morala biti skladna z večletnimi 
nacionalnimi strateškimi načrti za 
akvakulturo, pripravljenimi na podlagi 
Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi 
morala biti zlasti podpora za okoljsko 
trajnostnost, produktivne naložbe, 
inovacije, nadzor posebnih bolezni in 
invazivnih vrst, ki povzročajo resno škodo 
akvakulturi, pridobivanje strokovnih znanj 
in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev 
ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo 
ključne storitve upravljanja zemljišč in 
narave. Upravičeni bi morali biti tudi 
ukrepi na področju javnega zdravja, sheme 
za zavarovanje staležev v akvakulturi ter 
ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar 
bi se podpora v primeru produktivnih 
naložb morala zagotavljati samo s 
finančnimi instrumenti in iz sklada 
InvestEU, ki omogočajo večji učinek 
finančnega vzvoda na trge in so zato 
primernejši za obravnavanje finančnih 
izzivov v tem sektorju kot nepovratna 
sredstva.

Obrazložitev

V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2018 z naslovom 
„Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in 
prihodnji izzivi“ (2017/2118 (INI)).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

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

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

_________________ _________________

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

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

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Ustvarjanje delovnih mest v 
obalnih regijah je odvisno od lokalnega 
razvoja trajnostnega modrega 
gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v 
navedenih regijah. Pomorska industrija in 
storitve bodo do leta 2030 verjetno 
presegle rast svetovnega gospodarstva ter 
pomembno prispevale k zaposlovanju in 
rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna 
od inovacij in naložb v nova pomorska 
podjetja in v biogospodarstvo, vključno z 
modeli trajnostnega turizma, oceansko 

(35) Ustvarjanje delovnih mest v 
obalnih regijah in na otokih je pogosto
odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega 
modrega gospodarstva, ki poživlja 
družbeno tkivo v navedenih regijah. 
Pomorska industrija in storitve bodo do 
leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega 
gospodarstva ter pomembno prispevale k 
zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre 
rasti je odvisna od inovacij in naložb v 
nova pomorska podjetja in v 
biogospodarstvo, vključno z modeli 
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energijo iz obnovljivih virov, inovativnim 
vrhunskim ladjedelništvom in novimi 
pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo 
delovna mesta in hkrati krepijo lokalni 
razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne 
naložbe v trajnostno modro gospodarstvo 
vključiti v celoten proračun Unije, bi se 
moral ESPR osredotočiti predvsem na 
pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega 
modrega gospodarstva in odpravljanje 
ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter 
razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. 
Podporo za razvoj trajnostnega modrega 
gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v 
okviru deljenega, neposrednega in 
posrednega upravljanja.

trajnostnega turizma, oceansko energijo iz 
obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim 
ladjedelništvom in novimi pristaniškimi 
storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna 
mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. 
Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v 
trajnostno modro gospodarstvo vključiti v 
celoten proračun Unije, bi se moral ESPR 
osredotočiti predvsem na pogoje 
omogočanja za razvoj trajnostnega 
modrega gospodarstva in odpravljanje 
ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter 
razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. 
Podporo za razvoj trajnostnega modrega 
gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v 
okviru deljenega, neposrednega in 
posrednega upravljanja.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) V okviru deljenega upravljanja bi 
moralo biti s sredstvi ESPR mogoče 
podpirati trajnostno modro gospodarstvo z 
zbiranjem, upravljanjem in uporabo 
podatkov za boljše poznavanje stanja 
morskega okolja. Namen navedene 
podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev 
iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 
2009/147/ES, podpiranje pomorskega 
prostorskega načrtovanja ter povečevanje 
kakovosti in izmenjave podatkov prek 
evropske mreže za pomorsko opazovanje 
in podatke.

(37) V okviru deljenega upravljanja bi 
moralo biti s sredstvi ESPR mogoče 
podpirati trajnostno modro gospodarstvo, 
ki se razvija v okviru ekoloških omejitev, z 
zbiranjem, upravljanjem in uporabo 
podatkov za boljše poznavanje stanja 
morskega okolja. Namen navedene 
podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev 
iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 
2009/147/ES, podpiranje pomorskega 
prostorskega načrtovanja ter povečevanje 
kakovosti in izmenjave podatkov prek 
evropske mreže za pomorsko opazovanje 
in podatke.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(40) Unija si kot globalna akterka 
močno prizadeva za spodbujanje 
mednarodnega upravljanja oceanov v 
skladu s skupnim sporočilom Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom 
„Mednarodno upravljanje oceanov: agenda 
za prihodnost naših oceanov“17. Politika 
upravljanja oceanov Unije je nova politika, 
ki na celosten način obravnava oceane. 
Mednarodno upravljanje oceanov ni samo 
bistveno za uresničevanje agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj 
trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in 
trajnostno uporabljati oceane, morja in 
morske vire za trajnostni razvoj“), temveč 
tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, 
čistosti in trajnostnega upravljanja morij in 
oceanov za prihodnje generacije. Unija 
mora izpolnjevati navedene mednarodne 
obveznosti in biti gonilna sila za boljše 
mednarodno upravljanje oceanov na 
dvostranski, regionalni in večstranski 
ravni, kar vključuje preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, odvračanje od 
njega in njegovo odpravljanje, 
izpopolnjevanje okvira za mednarodno 
upravljanje oceanov, zmanjševanje 
pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje 
pogojev za trajnostno modro gospodarstvo 
in krepitev mednarodnih raziskav in 
podatkov o oceanih.

(40) Unija si kot globalna akterka 
močno prizadeva za spodbujanje 
mednarodnega upravljanja oceanov v 
skladu s skupnim sporočilom Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom 
„Mednarodno upravljanje oceanov: agenda 
za prihodnost naših oceanov“17. Politika 
upravljanja oceanov Unije je nova politika, 
ki na celosten način obravnava oceane. 
Mednarodno upravljanje oceanov ni samo 
bistveno za uresničevanje agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj 
trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in 
trajnostno uporabljati oceane, morja in 
morske vire za trajnostni razvoj“), temveč 
tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, 
čistosti in trajnostnega upravljanja morij in 
oceanov za prihodnje generacije. Unija 
mora izpolnjevati navedene mednarodne 
obveznosti ter biti gonilna in vodilna sila 
za boljše mednarodno upravljanje oceanov 
na dvostranski, regionalni in večstranski 
ravni, kar vključuje preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, odvračanje od 
njega in njegovo odpravljanje, 
izpopolnjevanje okvira za mednarodno 
upravljanje oceanov, zmanjševanje 
pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje 
pogojev za trajnostno modro gospodarstvo 
in krepitev mednarodnih raziskav in 
podatkov o oceanih.

_________________ _________________

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

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Plačilni postopek v povezavi s 
trenutnim ESPR je po poročanjih slab, saj 
je bilo po štirih letih izvajanja porabljenih 
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le 11 %. Ta postopek bi bilo treba 
izboljšati, da bi pospešili izplačila 
upravičencu, zlasti v primeru 
posameznikov ali družin.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije], Uredbo (EU, 
Euratom) št. 883/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta 
(Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta 
(Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo 
Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne 
interese Unije zaščititi s sorazmernimi 
ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, 
odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje 
nepravilnosti, vključno z goljufijami, 
povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) 
št. 2185/96 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja preiskave, 
vključno s pregledi in inšpekcijami na 
kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do 
goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih 
ravnanj, ki škodijo finančnim interesom 
Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 
2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo 
(EJT) preiskuje in preganja goljufije ter 
druga nezakonita ravnanja, ki škodijo 
finančnim interesom Unije, kot je določeno 
v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo 
(EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije] 
mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 
sredstva Unije, v celoti sodelovati pri 
zaščiti finančnih interesov Unije ter 
Komisiji, uradu OLAF, EJT in 

(47) V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije], Uredbo (EU, 
Euratom) št. 883/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta 
(Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta 
(Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo 
Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne 
interese Unije zaščititi s sorazmernimi 
ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, 
odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje 
nepravilnosti, vključno z goljufijami, 
povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. V 
skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) 
št. 2185/96 bi moral Evropski urad za boj 
proti goljufijam (OLAF) predvsem izvajati
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 bi 
moralo Evropsko javno tožilstvo (EJT) 
preiskovati in preganjati goljufije ter druga 
nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo 
(EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije] 
mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 
sredstva Unije, v celoti sodelovati pri 
zaščiti finančnih interesov Unije ter 
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Evropskemu računskemu sodišču podeliti 
potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, 
da vse tretje osebe, ki so vključene v 
izvrševanje sredstev Unije, podelijo 
enakovredne pravice. Države članice bi 
morale zagotoviti, da so pri upravljanju in 
izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi 
Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah].

Komisiji, uradu OLAF, EJT in 
Evropskemu računskemu sodišču podeliti 
potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, 
da vse tretje osebe, ki so vključene v 
izvrševanje sredstev Unije, podelijo 
enakovredne pravice. Države članice bi 
morale zagotoviti, da so pri upravljanju in 
izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi 
Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah].

_________________ _________________

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) 
št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, 
str. 1).

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) 
št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, 
str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 
oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL 
L 283, 31.10.2017, str. 1).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 
oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL 
L 283, 31.10.2017, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Za povečanje preglednosti v zvezi s 
porabo finančnih sredstev Unije in 
njihovim dobrim finančnim 
poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega 
nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo 
treba nekatere informacije o operacijah, 
financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču 
držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah]. Kadar država 
članica objavi informacije o operacijah, 
financiranih iz ESPR, je treba upoštevati 
pravila o varstvu osebnih podatkov iz 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta24.

(48) Za povečanje preglednosti v zvezi s 
porabo finančnih sredstev Unije in 
njihovim dobrim finančnim 
poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega 
nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo 
treba vse informacije o operacijah, 
financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču 
držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah]. Kadar država 
članica objavi informacije o operacijah, 
financiranih iz ESPR, je treba upoštevati 
pravila o varstvu osebnih podatkov iz 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta24.

_________________ _________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „produktivne naložbe v 
akvakulturo“ pomenijo naložbe v gradnjo, 
razširitev, posodobitev ali opremo 
proizvodnih objektov za akvakulturo;

(12) „produktivne naložbe v 
akvakulturo“ pomenijo naložbe v gradnjo, 
razširitev, posodobitev, inovacije ali 
opremo proizvodnih objektov za 
akvakulturo;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
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Člen 3 – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „trajnostno modro gospodarstvo“ 
pomeni vse sektorske in medsektorske 
gospodarske dejavnosti po vsem enotnem 
trgu, tudi v najbolj oddaljenih regijah Unije 
in neobalnih državah, povezane z oceani, 
morji, obalami in celinskimi vodami, ki 
vključujejo nastajajoče sektorje in netržno 
blago in storitve ter so skladne z okoljsko 
zakonodajo Unije.

(15) „trajnostno modro gospodarstvo“ 
pomeni vse sektorske in medsektorske 
gospodarske dejavnosti v okviru ekoloških 
omejitev po vsem enotnem trgu, tudi v 
najbolj oddaljenih regijah Unije in 
neobalnih državah, povezane z oceani, 
morji, obalami in celinskimi vodami, ki 
vključujejo nastajajoče sektorje in netržno 
blago in storitve ter so skladne z okoljsko 
zakonodajo Unije, za obnovo in 
ohranjanje morskih ekosistemov ter 
varstvo ranljivih naravnih virov, blaga in 
storitev;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „skupno upravljanje“ pomeni 
sporazum o partnerstvu, s katerim si 
vlada, skupnost lokalnih uporabnikov 
virov (ribiči), zunanji akterji (nevladne 
organizacije, raziskovalne institucije) in 
včasih druge zainteresirane strani, 
povezane z ribištvom in obalnimi viri 
(lastniki čolnov, trgovci z ribami, kreditne 
agencije ali posojilodajalci, turistična 
industrija itd.), delijo odgovornost in 
pristojnosti za odločanje o upravljanju 
ribolovnega območja.

Obrazložitev

Opredelitev FAO s terminološkega portala FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) spodbujati trajnostno ribištvo in 
ohranjanje morskih bioloških virov;

(1) spodbujati trajnostno ribištvo in 
ohranjanje morskih bioloških virov ob 
upoštevanju socialno-ekonomskih 
vidikov;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) prispevati k prehranski varnosti v 
Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi 
akvakulturo in trgi;

(2) prispevati k varnosti hrane in 
prehranski varnosti v Uniji s 
konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo 
in trgi;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) omogočati rast trajnostnega 
modrega gospodarstva in spodbujati 
uspešne obalne skupnosti;

(3) omogočati rast trajnostnega 
modrega gospodarstva ter spodbujati 
uspešne obalne skupnosti in ribolovna 
območja;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 
6 140 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za večletno 
izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 
znašajo 6 140 000 000 EUR v tekočih 
cenah.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najmanj 15 % finančne podpore 
Unije, dodeljene posamezni državi članici, 
se dodeli področjem podpore iz členov 19 
in 20. Za države članice brez dostopa do 
voda Unije se lahko uporabi nižji odstotek 
glede na obseg njihovih nadzornih nalog 
in nalog zbiranja podatkov.

črtano

Obrazložitev

Dodelitev se določi v skladu z opredeljenimi potrebami vsake države članice. Vsakršna 
prekomerna dodelitev bi pomenila neuporabljena sredstva ali nepotrebne odhodke.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsa sredstva, ki niso porabljena v 
skladu s členoma 19 in 20 o nadzoru in 
zbiranju podatkov, se lahko 
prerazporedijo Evropski agenciji za 
nadzor ribištva.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) strategijo trajnostnega izkoriščanja 
ribolovnih virov in razvoja sektorjev 
trajnostnega modrega gospodarstva;

(a) strategijo trajnostnega izkoriščanja 
ribolovnih virov in razvoja sektorjev 
trajnostnega modrega gospodarstva v 
okviru ekoloških omejitev;
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija pripravi analizo za vsak 
morski bazen, v kateri so navedene skupne 
prednosti in slabosti morskega bazena 
glede na doseganje ciljev SRP iz člena 2 
Uredbe (EU) št. 1380/2013. Analiza po 
potrebi upošteva obstoječe strategije za 
morske bazene in makroregionalne 
strategije.

5. Komisija po pridobitvi mnenja 
ustreznih svetovalnih svetov pripravi 
analizo za vsak morski bazen, v kateri so 
navedene skupne prednosti in slabosti 
morskega bazena glede na doseganje ciljev 
SRP iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013
ter doseganje dobrega okoljskega stanja iz 
Direktive 2008/56/ES. Analiza po potrebi 
upošteva obstoječe strategije za morske 
bazene in makroregionalne strategije.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ciljno usmerjen nadzor invazivnih 
tujerodnih vrst, ki znatno negativno 
vplivajo na produktivnost sektorjev 
akvakulture in ribištva;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) podpora za raziskave o 
inovativnem selektivnem ribolovnem 
orodju v vsej Uniji in o njegovi uporabi, 
med drugim v skladu s členom 27 Uredbe 
(EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
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Člen 9 – odstavek 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) najnovejša dokazila o socialno-
ekonomski uspešnosti trajnostnega 
modrega gospodarstva, zlasti sektorja 
ribištva in akvakulture;

(e) najnovejša dokazila o ravnovesju 
med okoljskimi prednostnimi nalogami in 
socialno-ekonomsko uspešnostjo
trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti 
sektorja ribištva in akvakulture;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) prispevek programa k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

(i) prispevek programa k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, 
vključno z zmanjševanjem emisij CO2 s 
prihranki pri gorivu.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar se členi 107, 108 in 109 
Pogodbe ne uporabljajo za plačila, ki jih 
države članice izvršijo na podlagi te uredbe
in spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe.

2. Vendar se členi 107, 108 in 109 
Pogodbe ne uporabljajo za plačila, ki jih 
države članice izvršijo na podlagi te 
uredbe.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storil hude kršitve iz člena 42 
Uredbe Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena
90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali 
druge zakonodaje, ki sta jo sprejela 

(a) storil kršitve iz člena 42 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena 90 
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali druge 
zakonodaje, ki sta jo sprejela Evropski 
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Evropski parlament in Svet; parlament in Svet;

_________________ _________________

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 
29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema 
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) 
št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) 
št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL 
L 286, 29.10.2008, str. 1).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 
29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema 
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) 
št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) 
št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL 
L 286, 29.10.2008, str. 1).

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravičenec mora po vložitvi vloge 
še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz 
odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja 
operacije in v obdobju petih let po 
končnem plačilu navedenemu upravičencu.

2. Upravičenec mora po vložitvi vloge 
še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz 
odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja 
operacije in po končnem plačilu 
navedenemu upravičencu.

Obrazložitev

Noben subjekt ali upravičenec ne sme nikoli storiti hudih kršitev, sodelovati v nezakonitem, 
neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu ali storiti drugih okoljskih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitvijo praga nedopustnosti in 
dolžine obdobja nedopustnosti iz 
odstavkov 1 in 3, ki sta sorazmerna z 
naravo, resnostjo, trajanjem in 
ponavljanjem hudih kršitev, kaznivih 
dejanj ali goljufije, pri čemer navedeno 
obdobje traja vsaj eno leto;

(a) opredelitvijo praga nedopustnosti in 
dolžine obdobja nedopustnosti iz 
odstavkov 1 in 3, ki sta sorazmerna z 
naravo, resnostjo, trajanjem in 
ponavljanjem kršitev, kaznivih dejanj ali 
goljufije, pri čemer navedeno obdobje traja 
vsaj eno leto;
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) gradnja in pridobitev ribiških plovil 
ali uvoz ribiških plovil, razen če ni v tej 
uredbi določeno drugače;

(b) gradnja, pridobitev ali posodobitev
ribiških plovil, vključno z nadomestitvijo 
motorja, ali uvoz ribiških plovil, razen če 
ni v tej uredbi določeno drugače;

Obrazložitev

Posodobitev ali nadomestitev opreme je pogosto povezana z boljšo učinkovitostjo in večjo 
zmogljivostjo za ribolov. Taki ukrepi posodobitve in nadomestitve motorjev bi bili v nasprotju 
s ciljem trajnostnega razvoja 14.6, ki prepoveduje subvencije, ki povečujejo ribolovno 
zmogljivost. Tudi če je posodobitev ali nadomestitev starih motorjev pogojena s tem, da so 
enako ali manj močni, ne bo nujno pomenila zmanjšanja zmogljivosti plovila za ribolov. 
Računsko sodišče je navedlo, da imajo plovila, opremljena z motorji z učinkovito porabo 
goriva, še vedno motivacijo za povečanje svojega ribolovnega napora.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) operacije, ki vključujejo kakršno 
koli obliko ribolova z električnim tokom;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) neposredno obnavljanje staleža, 
razen če ni to s pravnim aktom Unije 
izrecno določeno kot ohranitveni ukrep ali 
če ne gre za poskusno obnavljanje staleža;

(g) neposredno obnavljanje staleža, 
razen če ni to s pravnim aktom Unije 
izrecno določeno kot ohranitveni ali 
naselitveni ukrep ali če ne gre za poskusno 
obnavljanje staleža;
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) naložbe v ribiška plovila, potrebne 
za izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje 
Unije ali nacionalne zakonodaje, vključno 
z zahtevami v okviru obveznosti Unije v 
zvezi z regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištva;

črtano

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj do podpore niso upravičene naložbe, potrebne za izpolnjevanje zakonskih 
zahtev, kot so naložbe v novo opremo, nadzorne sisteme, spremembe orodja itd.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) naložbe v ribiška plovila, ki so 
dejavnosti na morju izvajala manj kot 
60 dni v vsakem od dveh koledarskih let 
pred letom vložitve vloge za podporo.

črtano

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) operativni stroški, na primer 
zavarovanje, režijski stroški, gorivo ali 
oprema ribiških plovil, zaradi katere so 
plovila zgolj operativna ali plovna, na 
primer vrvi, obvezne varnostne zahteve in 
storitve vzdrževanja.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz tega poglavja prispeva k 
doseganju okoljskih, ekonomskih, 
socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, 
opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013.

1. Podpora iz tega poglavja prispeva k 
doseganju okoljskih, ekonomskih, 
socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, 
opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013, in spodbuja socialni dialog 
med partnerji.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) lažji dostop do posojil, zavarovanj 
in finančnih instrumentov;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljševanje zdravja, varnosti in 
delovnih pogojev na ribiških plovilih;

(e) izboljševanje zdravja, varnosti in 
delovnih pogojev na ribiških plovilih, ki 
omogoča privabljanje večjega števila 
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mladih in bistveno omejuje vzroke za 
nastanek pomorskih nesreč;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) diverzifikacija dejavnosti v širšem 
trajnostnem modrem gospodarstvu;

(h) diverzifikacija dejavnosti v širšem 
trajnostnem modrem gospodarstvu, ki se 
razvija v okviru ekoloških omejitev;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) oblikovanje ustreznega okolja za 
razvoj lokalnih načrtov za soupravljanje.

Obrazložitev

Model soupravljanja razvije svoj največji potencial v okviru bioekonomskega upravljanja, ki 
spoštuje ekosistem, in previdnostnih pristopov. Ta model bi moral zagotoviti orodja, ki 
omogočajo odziv v realnem času na spreminjajoče se razmere, ki so prisotne pri 
prilagodljivem upravljanju.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se podpora iz odstavka 1 dodeli 
kot nadomestilo za trajno prenehanje 
ribolovnih dejavnosti, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:

2. V izjemnih primerih se podpora iz 
odstavka 1 lahko dodeli kot nadomestilo za 
trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prenehanje je predvideno kot 
instrument akcijskega načrta iz člena 22(4) 
Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(a) prenehanje je predvideno kot 
instrument akcijskega načrta za 
zmanjšanje zmogljivosti flot iz člena 22(4) 
Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) s prenehanjem se zmanjša skupna 
ribolovna zmogljivost, saj prejeti denar ni 
ponovno vložen v sektor;

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ESPR lahko podpre dostop podjetij 
iz sektorja ribištva in akvakulture do 
instrumentov za obvladovanje tveganj, kot 
so spodbude za sklepanje zavarovalnih 
polic ali vlaganje v vzajemne sklade, da bi 
podjetja pokrila izgubo, nastalo zaradi 
enega ali več od naslednjih dogodkov:

(a) naravnih nesreč;

(b) slabih vremenskih razmer;

(c) nenadnih sprememb kakovosti in 
količine vode, za katere ni odgovoren 
gospodarski subjekt;

(d) bolezni v akvakulturi, izpada ali 
uničenja proizvodnih zmogljivosti, za 
katere ni odgovoren gospodarski subjekt;
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(e) stroškov reševanja ribičev ali ribiških 
plovil v nesrečah na morju, ki se zgodijo
med opravljanjem ribolovne dejavnosti.

Obrazložitev

Po analogiji s kmetijskim sektorjem bi moral ESPR podpirati dostop do instrumentov za 
obvladovanje tveganja, kot so spodbude za sklepanje zavarovalnih polic ali vlaganje v 
vzajemne sklade, pri čemer so škodni dogodki navedeni v točkah (a) do (e).

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) se gospodarske dejavnosti 
zadevnega plovila prekinejo;

Obrazložitev

V nekaterih morskih bazenih EU se plovila z zaporno plavarico in vlečnimi mrežami letno 
ustavi za 30 do 60 dni, odvisno od različnih spremenljivk, kot sta segment rib in vrsta 
ribolova. Zaradi tega bi bilo treba začasne prekinitve obravnavati neodvisno od njihovega 
trajanja.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V obdobju prenehanja dejavnosti se 
ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih 
plovil in ribičev. Pristojni organ se 
prepriča, da zadevno ribiško plovilo v 
obdobju izrednega prenehanja ne izvaja 
nobenih ribolovnih dejavnosti in da ne bo 
prišlo do čezmernih nadomestil, ki bi bila 
posledica uporabe plovila za druge 
namene.

5. V obdobju prenehanja dejavnosti se 
ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih 
plovil in ribičev. Pristojni organ zagotovi, 
da zadevno ribiško plovilo v obdobju 
izrednega prenehanja ne izvaja nobenih 
ribolovnih dejavnosti in da ne bo prišlo do 
čezmernih nadomestil, ki bi bila posledica 
uporabe plovila za druge namene.
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

1. ESPR lahko podpira ukrepe za začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti v 
naslednjih primerih:

(a) v nelovni dobi;

(b) če je začasno prenehanje dejavnosti 
določeno v načrtu upravljanja, sprejetem 
v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1967/2006, ali večletnem načrtu, 
sprejetem v skladu s členoma 9 in 10 
Uredbe (EU) št. 1380/2013, pri čemer je 
na podlagi znanstvenih mnenj omejitev 
ribolovne dejavnosti potrebna za 
doseganje ciljev iz člena 2(2) in točke (a) 
člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli 
za največ šest mesecev na plovilo v 
obdobju od leta 2021 do leta 2027.

3. Podpora iz odstavka 1 se dodeli samo:

(a) ladjarjem oziroma lastnikom ribiških 
plovil Unije, ki so registrirana kot aktivna 
in so v zadnjih dveh koledarskih letih pred 
datumom predložitve vloge za podporo v 
povprečju vsaj 90 dni izvajala ribolovne 
dejavnosti na morju ali

(b) ribičem, ki so v zadnjih dveh 
koledarskih letih pred datumom 
predložitve vloge za podporo v povprečju 
vsaj 90 dni na morju delali na krovu 
ribiškega plovila Unije, na katerega se 
nanaša začasno prenehanje dejavnosti.

4. Vse ribolovne dejavnosti zadevnih 
ribiških plovil ali ribičev se ustavijo.
Pristojni organ se prepriča, da zadevna 
ribiška plovila v obdobju začasnega 
prenehanja ne izvajajo nikakršnih 
ribolovnih dejavnosti.
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Obrazložitev

Ponovno je treba uvesti ukrep, ki je v vseh programih, v okviru katerih je bil izveden, prinesel 
odlične rezultate.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov za 
upravljanje ribištva in znanstvene namene, 
kot je določeno v členu 25(1) in (2) ter 
členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter 
podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU)
2017/1004, na podlagi nacionalnih načrtov 
dela iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/1004.

1. ESPR lahko podpira zbiranje, 
upravljanje, obdelavo in uporabo podatkov 
za upravljanje ribištva in znanstvene 
namene, kot je določeno v členu 25(1) in 
(2) ter členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 
ter podrobneje opredeljeno v Uredbi 
(EU) 2017/1004, na podlagi nacionalnih 
načrtov dela iz člena 6 Uredbe 
(EU) 2017/1004.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi seznama in količin iz 
odstavka 2 države članice upoštevajo vse 
ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po 
zagotavljanju, da je nadomestilo v skladu s 
pravili SRP.

3. Pri pripravi seznama in količin iz 
odstavka 2 države članice upoštevajo vse 
ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po 
zagotavljanju, da nadomestilo izpolnjuje 
pravila SRP.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadomestila ribičem, ki iz morja 
pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in 
morske odpadke;

(a) nadomestila ribičem, ki iz morja 
pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in 
pasivno zbirajo morske odpadke;
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Akvakultura Trajnostna akvakultura

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira spodbujanje 
trajnostne akvakulture, kot je določena v 
členu 34(1) Uredbe (ES) št. 1380/2013. 
Podpira lahko tudi zdravje in dobrobit
živali v akvakulturi v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in 
Sveta32 ter Uredbo (EU) št. 652/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta33.

1. ESPR lahko podpira spodbujanje 
trajnostne akvakulture, kot je določena v 
členu 34(1) Uredbe (ES) št. 1380/2013. 
Zagotavlja lahko tudi podporo za 
reševanje posebnih težav v sektorju, do 
katerih prihaja zaradi invazivnih 
tujerodnih vrst, in za spodbujanje zdravja 
in dobrobiti živali v akvakulturi v skladu z 
Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) 
št. 652/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta33.

_________________ _________________

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o 
prenosljivih boleznih živali in o spremembi 
ter razveljavitvi določenih aktov na 
področju zdravja živali („Pravila o zdravju 
živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o 
prenosljivih boleznih živali in o spremembi 
ter razveljavitvi določenih aktov na 
področju zdravja živali („Pravila o zdravju 
živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
določbah za upravljanje odhodkov v zvezi 
s prehransko verigo, zdravjem in 
dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem 
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim 
materialom, spremembi direktiv Sveta 
98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, 
uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 
in (ES) št. 396/2005 Evropskega 

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
določbah za upravljanje odhodkov v zvezi 
s prehransko verigo, zdravjem in 
dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem 
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim 
materialom, spremembi direktiv Sveta 
98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, 
uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 
in (ES) št. 396/2005 Evropskega 
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parlamenta in Sveta, Direktive 
2009/128/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 
76/894/EGS ter Odločbe Sveta 
2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

parlamenta in Sveta, Direktive 
2009/128/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 
76/894/EGS ter Odločbe Sveta 
2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

Obrazložitev

V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2018 z naslovom 
„Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in 
prihodnji izzivi“ (2017/2118 (INI)), v kateri sta med drugim obravnavani invazivna tujerodna 
vrsta Ocenebra inornata in živalska bolezen ostreidni herpes.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo 
k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za 
ribiške in akvakulturne proizvode, 
določene v členu 35 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v 
Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko 
tudi ukrepe, ki spodbujajo trženje, 
kakovost in dodano vrednost ribiških in 
akvakulturnih proizvodov.

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo 
k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za 
ribiške in akvakulturne proizvode, 
določene v členu 35 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v 
Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko 
tudi ukrepe, ki spodbujajo trženje, 
kakovost in dodano vrednost ribiških in 
trajnostnih akvakulturnih proizvodov.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora iz tega člena se dodeli 
samo prek finančnih instrumentov, 
določenih v členu 52 Uredbe (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah], in iz sklada 
InvestEU v skladu s členom 10 navedene 
uredbe.

2. Podpora iz tega člena se dodeli 
malemu priobalnemu ribištvu samo prek 
finančnih instrumentov, določenih v 
členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v 
skladu s členom 10 navedene uredbe.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Naslov 2 – poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostna naloga 3: omogočanje rasti 
trajnostnega modrega gospodarstva in 
spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti

Prednostna naloga 3: omogočanje 
trajnostnega modrega gospodarstva v 
okviru ekoloških omejitev in spodbujanje 
uspešnih obalnih skupnosti

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje 
in uporabo podatkov za boljše poznavanje 
stanja morskega okolja z namenom:

ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje, 
analizo, obdelavo in uporabo podatkov za 
boljše poznavanje stanja morskega okolja z 
namenom:

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 90(4) Uredbe 
(EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko 
Komisija prekine rok plačila za ves 
zahtevek za plačilo ali njegov del v 
primeru dokazov o neskladnosti s pravili, 
ki veljajo v okviru SRP, s strani države 
članice, če neskladnost lahko vpliva na 
odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere 
se zahteva vmesno plačilo.

1. V skladu s členom 90(4) Uredbe 
(EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko 
Komisija prekine rok plačila za ves 
zahtevek za plačilo ali njegov del v 
primeru dokazov o neskladnosti s pravili, 
ki veljajo v okviru SRP ali ustreznega 
okoljskega prava EU, s strani države 
članice, če neskladnost lahko vpliva na 
odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere 
se zahteva vmesno plačilo.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 91(3) Uredbe 
(EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko 
Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih 
plačil v okviru programa v primeru resne 
neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru 
SRP, s strani države članice, če resna 
neskladnost lahko vpliva na odhodke iz 
zahtevka za plačilo, za katere se zahteva 
vmesno plačilo.

1. V skladu s členom 91(3) Uredbe 
(EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko 
Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih 
plačil v okviru programa v primeru resne 
neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru 
SRP ali ustreznega okoljskega 
prava Unije, s strani države članice, če 
resna neskladnost lahko vpliva na odhodke 
iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva 
vmesno plačilo.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na odhodek v zahtevku za plačilo 
vplivajo primeri resne neskladnosti s 
pravili SRP s strani države članice, ki so 
povzročili začasno ustavitev plačila na 
podlagi člena 34, in zadevna država članica 
še vedno ne more dokazati, da je sprejela 
potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi 
zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in 
njihovo izvajanje v prihodnje.

(b) na odhodek v zahtevku za plačilo 
vplivajo primeri resne neskladnosti s 
pravili SRP ali ustreznim okoljskim 
pravom Unije s strani države članice, ki so 
povzročili začasno ustavitev plačila na 
podlagi člena 34, in zadevna država članica 
še vedno ne more dokazati, da je sprejela 
potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi 
zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in 
njihovo izvajanje v prihodnje.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se o znesku popravka 
odloči ob upoštevanju narave, resnosti, 
trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s 
pravili SRP s strani države članice ali 
upravičenca ter pomembnosti prispevka 
ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega 
upravičenca.

2. Komisija se o znesku popravka 
odloči ob upoštevanju narave, resnosti, 
trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s 
pravili SRP ali ustreznim okoljskim 
pravom Unije s strani države članice ali 
upravičenca ter pomembnosti prispevka 
ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega 
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upravičenca.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ni mogoče natančno določiti 
zneska odhodkov, povezanih z 
neskladnostjo s pravili SRP s strani države 
članice, Komisija uporabi pavšalni ali 
ekstrapolirani finančni popravek v skladu z 
odstavkom 4.

3. Kadar ni mogoče natančno določiti 
zneska odhodkov, povezanih z 
neskladnostjo s pravili SRP ali ustreznim 
okoljskim pravom Unije s strani države 
članice, Komisija uporabi pavšalni ali 
ekstrapolirani finančni popravek v skladu z 
odstavkom 4.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanjem trajnostnega, 
nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki 
je odporno proti podnebnim spremembam;

(a) spodbujanjem trajnostnega, 
nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki 
je odporno proti podnebnim spremembam
in se razvija v okviru ekoloških omejitev;

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljšanjem pomorskih spretnosti, 
oceanske pismenosti in izmenjave 
socialno-ekonomskih podatkov o 
trajnostnem modrem gospodarstvu;

(d) izboljšanjem pomorskih spretnosti, 
oceanske pismenosti ter izmenjave
okoljskih in socialno-ekonomskih 
podatkov o trajnostnem modrem 
gospodarstvu;
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Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Plačilni postopek, ki se nanaša na 
to uredbo, se pospeši, da se zmanjša 
gospodarsko breme ribičev. Komisija 
oceni trenutno uspešnost, da bi izboljšala 
in pospešila plačilni postopek.
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