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Predlog spremembe 1
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da so za ekonomsko 
uspešen ribiški sektor potrebni ustrezni 
finančni ukrepi, in poudarja, da je cilje 
skupne ribiške politike mogoče uresničiti 
samo z zadostnim proračunom; poudarja, 
da so sredstva večinoma zbrana v oddelku 
III in naslovu 11: Pomorske zadeve in 
ribištvo; opozarja, da je pri tem večji del 
namenjen za Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo (ESPR) ter obvezne prispevke 
za regionalne organizacije za upravljanje 
ribištva in sporazume o trajnostnem 
ribolovu;

1. opozarja, da so za ekonomsko 
uspešen ribiški sektor potrebni ustrezni 
finančni ukrepi, in poudarja, da je cilje 
skupne ribiške politike mogoče uresničiti 
samo z zadostnim proračunom; poudarja, 
da so sredstva večinoma zbrana v oddelku 
III in naslovu 11: Pomorske zadeve in 
ribištvo; opozarja, da je pri tem večji del 
upravičeno namenjen za Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter obvezne 
prispevke za regionalne organizacije za 
upravljanje ribištva in sporazume o 
trajnostnem ribolovu;

Or. it

Predlog spremembe 2
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba doseči 
ravnotežje med prednostnimi nalogami 
varstva okolja ter socialno in gospodarsko 
stabilnostjo, da bi se doseglo trajnostno 
modro gospodarstvo, zlasti za skupnosti, 
ki so odvisne od malega priobalnega 
ribolova;

Or. it

Predlog spremembe 3
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Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morali osrednji 
cilji SRP uravnotežiti sposobnost 
preživetja sektorja, ki je strateško 
pomemben za Evropsko unijo, s potrebo 
po ohranitvi morskih ekosistemov, in sicer 
z razvojem ekonomsko in okoljsko 
trajnostnega ribištva;

Or. en

Predlog spremembe 4
Catherine Chabaud

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev; meni, da je 
treba povečati znanje o morskem okolju, 
zlasti s proučevanjem vpliva podnebnih 
sprememb in onesnaževanja na ribje 
staleže; splošneje meni, da je treba 
spodbujati ribiče, da prispevajo k 
poznavanju morskega okolja, zlasti s 
financiranjem merilnih sistemov na 
krovu;

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, 
da bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da 
je zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela in da bi bilo 
treba, kljub večjemu znanju, za ta namen 
ohraniti proračunska sredstva v naslovu 
11 oddelka III na enaki ravni;

Or. it

Predlog spremembe 6
Pierre Karleskind

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi izboljšali 
ocenjevanje staležev in poznavanje 
dejavnikov, ki vplivajo na njihov razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev in 
prispevali k trajnostnemu ribištvu;

Or. hr

Predlog spremembe 8
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
nacionalne znanstveno-raziskovalne 
organizacije, da bi še izboljšali ocenjevanje 
staležev;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da 
morajo zato biti sredstva Unije skladna s 
temi cilji za mednarodne in nacionalne 
znanstveno-raziskovalne organizacije, da 
bi še izboljšali ocenjevanje staležev;

Or. en

Predlog spremembe 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih doslej vloženega veliko dela; kljub 
večjemu znanju pa stanje še vedno ni 
optimalno, da bi omogočalo ustrezno 
oceno; meni, da je zato treba povečati 
sredstva Unije za mednarodne in 
nacionalne znanstveno-raziskovalne 
organizacije, da bi še izboljšali ocenjevanje 
staležev;

Or. it

Predlog spremembe 11
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da je 
zato treba povečati sredstva Unije za 
mednarodne in nacionalne znanstveno-
raziskovalne organizacije, da bi še 
izboljšali ocenjevanje staležev;

2. meni, da je bilo v poglabljanje 
znanstvenega znanja o morskih bioloških 
virih vloženega veliko dela; kljub večjemu 
znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da 
bi omogočalo ustrezno oceno; meni, da 
mora zato Unija nameniti zadostna 
sredstva za mednarodne in nacionalne 
znanstveno-raziskovalne organizacije, da 
bi še izboljšali ocenjevanje staležev;

Or. hr

Predlog spremembe 12
Francisco José Millán Mon

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; poudarja, da 
je spodbujanje trajnostnega ribištva s 
strani EU v vodah tretjih držav bistveno za 
floto EU ter blaginjo obalnih skupnosti 
EU in tretjih držav, ohranjanje ribolovnih 
virov in morskega okolja, razvoj lokalne 
industrije, zaposlovanje, ki ga ustvarjajo 
ribištvo, predelava in trgovina, ter 
prispevek ribištva k prehranski varnosti; 
želi spomniti na strateški pomen 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu in širše zunanje razsežnosti SRP; 
meni, da je treba v letnem proračunu za 
leto 2020 izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke ter da sedanjega 
proračuna ne bi smeli zmanjšati, da bo 
mogoče izpolnjevati obveznosti v 
mednarodnih ribiških sporazumih in 
zagotoviti sodelovanje Unije v regionalnih 
organizacijah za upravljanje ribištva;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
bistveno v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

Or. it

Predlog spremembe 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in/ali izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

Or. it
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Predlog spremembe 15
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

3. poudarja, da več kot polovica 
oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz 
mednarodnih voda in/ali izključnih 
ekonomskih con tretjih držav; meni, da je 
treba v letnem proračunu za leto 2020 
izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih 
ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva;

Or. it

Predlog spremembe 16
Catherine Chabaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je Evropska unija 
podpisnica mednarodnih sporazumov, kot 
so Pariški sporazum in cilji Združenih 
narodov za trajnostni razvoj, zlasti cilj 
številka 14 v zvezi z ohranjanjem in 
vzdržno uporabo oceanov, morij in 
morskih virov za trajnostni razvoj, in 
mora biti v skladu s svojimi zavezami 
pri oblikovanju svojih politik, zlasti 
skupne ribiške politike;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Pierre Karleskind

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da je eden od ciljev 
skupne ribiške politike prispevati 
k prehranski varnosti v Uniji; opozarja, 
da je velik delež ribiških proizvodov, ki se 
uživajo v Uniji, uvoženih; poudarja, da 
postaja ribogojstvo vse pomembnejše za 
doseganje tega cilja in zmanjšanje 
odvisnosti Unije od uvoza ribiških 
proizvodov;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji 
in da lahko njegov nadaljnji razvoj 
pomeni trajnostno alternativo ribištvu, saj 
ribogojstvo po vsej Evropski uniji že 
zaposluje 85.000 ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji; 
meni, da mora Unija nameniti več 
sredstev, saj je ribogojstvo inovativen 
gospodarski sektor in najhitreje rastoča 
dejavnost na področju pridelave hrane;

Or. hr

Predlog spremembe 20
Balázs Hidvéghi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da imata tako morsko kot 
sladkovodno ribogojstvo vse pomembnejšo 
vlogo pri obvladovanju rastoče porabe 
ribiških proizvodov v Uniji in pomagata 
uresničevati cilj trajnostnega in 
ekološkega ribolova;

Or. en

Predlog spremembe 21
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da ima vzdržno 
ribogojstvo, tudi v smislu okoljske 
varnosti, vse pomembnejšo vlogo pri 
obvladovanju vse večje porabe ribiških 
proizvodov v Uniji;
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Or. it

Predlog spremembe 22
Catherine Chabaud

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji 
in potrebuje trajnosten pristop;

Or. fr

Predlog spremembe 23
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji;

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri obvladovanju 
rastoče porabe ribiških proizvodov v Uniji 
in pri ohranjanju morskih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom za pomoč flotam pri 

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom, potrebnim za 
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nemoteni uvedbi shem za obvezno 
iztovarjanje;

podporo ribiškemu sektorju, medtem ko se 
uvajajo sheme za obvezno iztovarjanje;

Or. en

Predlog spremembe 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom za pomoč flotam pri 
nemoteni uvedbi shem za obvezno 
iztovarjanje;

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom za pomoč flotam pri 
pravilnem in lažjem izpolnjevanju 
obveznosti iztovarjanja, ki je zdaj že 
povsem v veljavi;

Or. it

Predlog spremembe 26
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom za pomoč flotam pri 
nemoteni uvedbi shem za obvezno 
iztovarjanje;

5. poudarja, da je treba v proračunu 
2020 posebno pozornost nameniti 
finančnim sredstvom za pomoč flotam pri 
nemoteni uvedbi shem za obvezno 
iztovarjanje, zlasti s posebno pomočjo za 
male priobalne ribiške flote;

Or. it

Predlog spremembe 27
Pierre Karleskind
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot; poudarja, 
da ta sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka; poudarja, da 
je flota najbolj oddaljenih regij v glavnem 
obrtniška in zahteva posebno pozornost 
glede na posebne geografske značilnosti 
teh regij;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so 
izvajalci dejavnosti v sektorju malega 
priobalnega ribištva odvisni od zdravih 
staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju;

Or. it

Predlog spremembe 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so 
izvajalci dejavnosti v sektorju malega 
priobalnega ribištva odvisni od zdravih 
staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen virov 
za male obrtniške flote, ki predstavljajo 
skoraj 75 % vseh ribiških plovil, 
registriranih v Uniji, in skoraj polovico 
vseh zaposlenih v ribiškem sektorju, ter 
poziva k povečanju sredstev za ta oddelek;

Or. it

Predlog spremembe 30
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so 
izvajalci dejavnosti v sektorju malega 
priobalnega ribištva odvisni od zdravih 
staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen virov 
za male obrtniške flote, ki predstavljajo 
skoraj 75 % vseh ribiških plovil, 
registriranih v Uniji, in skoraj polovico 
vseh zaposlenih v ribiškem sektorju, ter 
poziva k povečanju sredstev za ta oddelek;

Or. it

Predlog spremembe 31
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka; zato meni, 
da bi morala Unija nameniti več sredstev 
za to kategorijo ribištva;

Or. hr

Predlog spremembe 32
Pietro Bartolo

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju ter je torej pomemben 
gospodarski in socialni dejavnik v 
številnih obalnih skupnostih; ugotavlja, da 
so izvajalci dejavnosti v sektorju malega 
priobalnega ribištva odvisni od zdravih 
staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka; 

Or. it

Predlog spremembe 33
France Jamet
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot; poudarja, 
da ta sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju, zlasti v najbolj 
oddaljenih regijah; ugotavlja, da so 
izvajalci dejavnosti v sektorju malega 
priobalnega ribištva odvisni od zdravih 
staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih, otoških in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

Or. hr

Predlog spremembe 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
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Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki 
so njihov glavni vir dohodka;

6. ponovno opozarja na pomen 
obalnih in malih obrtniških flot in 
poudarja, da ta sektor zajema skoraj 75 % 
vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci 
dejavnosti v sektorju malega priobalnega 
ribištva odvisni od trajnostnih staležev rib, 
ki so njihov glavni vir dohodka;

Or. en

Predlog spremembe 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot so turizem, ohranjanje morskega 
okolja, zbiranje podatkov in raziskave, ter 
da bi ustvarjale dodano vrednost pri svojih 
ribolovnih dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj podprejo skupnosti, odvisne od 
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ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

ribištva, pri diverzifikaciji njihovih 
gospodarstev na druge pomorske 
dejavnosti, denimo z razvojem turizma, ali 
pri povečanju dodane vrednosti njihovih 
ribolovnih dejavnosti, na primer z 
zagotavljanjem potrebnih spodbud;

Or. it

Predlog spremembe 38
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo financiranje za skupnosti, 
odvisne od ribištva, da bi se njihova 
gospodarstva preusmerila v druge 
pomorske dejavnosti, kot je turizem, ter da 
bi ustvarjale dodano vrednost pri svojih 
ribolovnih dejavnostih;

Or. it

Predlog spremembe 39
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge dopolnilne dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

Or. hr
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Predlog spremembe 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihovi viri prihodkov 
preusmerili v druge sektorje modrega 
gospodarstva, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Pierre Karleskind

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj pomagajo skupnostim, odvisnim od 
ribištva, da bi se njihova gospodarstva 
preusmerila v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem, ter da bi ustvarjale dodano 
vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj lokalnim gospodarstvom, odvisnim od 
ribištva, pomagajo ovrednotiti njihove 
ribolovne dejavnosti in se po potrebi 
preusmeriti v druge pomorske dejavnosti, 
kot je turizem;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi; zato meni, 
da bi morala Unija nameniti več sredstev 
za pripravo in izvajanje večletnih načrtov;

Or. hr

Predlog spremembe 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

8. odločno poudarja, da so zaradi 
sprejetja novih večletnih načrtov, ki jih 
spremljajo omejitve za zaščito ribolovnih 
virov (npr. zmanjšanje števila ribolovnih 
dni, geografske in časovne omejitve itd.), 
potrebni veliki finančni prispevki, s 
katerimi se prepreči propadanje podjetij in 
izgubljanje delovnih mest;

Or. it

Predlog spremembe 44
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
sorazmerna nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi, zlasti za 
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flote malega priobalnega ribolova;

Or. it

Predlog spremembe 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

8. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja 
sedanjih večletnih načrtov in izvajanja 
novih tehničnih ukrepov za doseganje 
trajnostnih ravni ribolova potrebna 
primerna nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da je pomembno in 
potrebno, da upravne odločitve o 
zmanjšanju obsega dejavnosti ribolova 
spremljajo družbenoekonomski ukrepi, da 
se ohranijo ustrezne ravni vzdržnosti teh 
dejavnosti;

Or. it

Predlog spremembe 47
Pierre Karleskind

Osnutek mnenja
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Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da ji je treba dodeliti 
ustrezen proračun v okviru njenih nalog 
evropske obalne straže v sodelovanju z 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 
stražo (Frontex) in Evropsko agencijo za 
pomorsko varnost;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Catherine Chabaud

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike, kot tudi Evropska agencija za 
pomorsko varnost (EMSA) pri svojih 
ukrepih za preprečevanje onesnaževanja 
in pomorsko varnost; poudarja, da se mora 
to odražati tudi v njunih proračunih;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
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usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike in da bi bilo treba zato ohraniti 
financiranje na sedanji ravni;

Or. it

Predlog spremembe 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

9. poudarja, da ima Evropska 
agencija za nadzor ribištva osrednjo vlogo 
pri usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike in da bi bilo treba zato ohraniti 
financiranje na sedanji ravni;

Or. it

Predlog spremembe 51
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

9. opozarja, da ima Evropska agencija 
za nadzor ribištva pomembno vlogo pri 
usklajevanju in izvajanju skupne ribiške 
politike; poudarja, da se mora to odražati 
tudi v proračunu;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
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Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. izpostavlja pomen plastičnih 
odpadkov v morju; meni, da si je treba še 
bolj prizadevati in zagotoviti zadostna 
sredstva za zagotavljanje izvajanja 
ustreznih predpisov o zmanjšanju vpliva 
plastičnih proizvodov v morju;

Or. hr

Predlog spremembe 53
Francisco José Millán Mon

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebne več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije; 
opozarja, da brexit v nobenem primeru ne 
sme voditi k zmanjšanju sredstev za 
sedanji ESPR (2014–2027); nasprotno 
poziva, naj se proračun za obdobje 2021–
2027 poveča, da se bodo lahko izvajalci 
soočili z resnimi posledicami brexita;

Or. en

Predlog spremembe 54
Pierre Karleskind
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije; meni, 
da brexit ne sme biti priložnost za 
zmanjšanje proračuna Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 55
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno 
več prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, v 
določeni meri vplivala tudi na izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v obdobju 2014–2020; meni, da bo 
zato v proračunu Unije potrebna večja 
prožnost, pospremljena z ustreznimi 
ukrepi podpore za spoprijemanje z 
negativnimi posledicami izstopa 
Združenega kraljestva za ribištvo;

Or. it
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Predlog spremembe 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno 
več prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, v 
določeni meri vplivala tudi na izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v obdobju 2014–2020; meni, da bo 
zato v proračunu Unije potrebna večja 
prožnost, pospremljena z ustreznimi 
ukrepi podpore za spoprijemanje z 
negativnimi posledicami izstopa 
Združenega kraljestva za ribištvo;

Or. it

Predlog spremembe 57
Richard Corbett

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo trenutna namera 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da bi bilo treba 
zaradi izstopa Združenega kraljestva 
največ pozornosti nameniti določitvi 
novega finančnega proračunskega okvira 
za obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z temi razmerami potrebne več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Diane Dodds

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije;

10. opozarja, da bo odločitev 
Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, 
vplivala tudi na izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 
2014–2020; poudarja, da je treba zaradi 
izstopa Združenega kraljestva največ 
pozornosti nameniti določitvi novega 
finančnega proračunskega okvira za 
obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebne več 
prilagodljivosti pri proračunu Unije; 
ugotavlja, da je najučinkovitejše sredstvo 
za preprečitev motenj ESPR in bodočega 
financiranja to, da pogajalci EU poiščejo 
pragmatične alternativne ureditve za 
varovalni mehanizem v osnutku 
sporazuma o izstopu, ki zahteva 
obojestransko podporo v Evropskem 
parlamentu in parlamentu Združenega 
kraljestva;

Or. en

Predlog spremembe 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je šest let po sprejetju 
sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo stopnja črpanja sredstev v 
obdobju 2014–2020 zelo nizka, Komisija 
in države članice pa morajo pospešiti 
postopke upravljanja in nadzora ter 
zmanjšati upravno breme, če želijo 

11. ugotavlja, da je šest let po sprejetju 
sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo stopnja črpanja sredstev v 
obdobju 2014–2020 še vedno zelo nizka in 
da je treba zato čim bolj poenostaviti 
njegovo ureditev, obenem pa ohraniti 
učinkovit nadzor nad javno porabo, da se 
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sektorju zagotoviti ustrezne in pravočasne 
koristi.

sektorju zagotovijo ustrezne in pravočasne 
koristi ter tako izboljša izvajanje SKP;

Or. it

Predlog spremembe 60
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je šest let po sprejetju 
sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo stopnja črpanja sredstev v 
obdobju 2014–2020 zelo nizka, Komisija 
in države članice pa morajo pospešiti 
postopke upravljanja in nadzora ter 
zmanjšati upravno breme, če želijo sektorju 
zagotoviti ustrezne in pravočasne koristi.

11. poudarja, da je šest let po sprejetju 
sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo stopnja črpanja sredstev v 
obdobju 2014–2020 še vedno zelo nizka, 
Komisija in države članice pa morajo 
izvajati nadzor nad nacionalnimi 
plačilnimi agencijami, pospešiti postopke 
upravljanja in nadzora ter zmanjšati 
upravno breme, če želijo sektorju 
zagotoviti ustrezne in pravočasne koristi.

Or. it

Predlog spremembe 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja, da je treba povečati 
financiranje za svetovalne svete, glede na 
razširitev njihovih nalog na politike 
regionalizacije na podlagi člena 18 
Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki dobivajo 
vse bolj pomembno mesto v večletnih 
načrtih upravljanja ter v novi uredbi o 
"tehničnih ukrepih"; 

Or. it
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Predlog spremembe 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. opozarja, da ribiči opravljajo tudi 
funkcijo "varuhov morja", in poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezna finančna 
sredstva za ukrepe, s katerimi se spodbuja 
združevanje dejavnosti ribištva in varstva 
okolja, kot so denimo zbiranje plastike na 
morju, zbiranje vzorcev vode ali vkrcanje 
raziskovalcev, kar na koncu še dodatno 
zmanjša vpliv na staleže;

Or. it


