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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ako globálny aktér v oblasti 
oceánov a piaty najväčší výrobca morských 
potravín na svete má Únia veľkú 
zodpovednosť za ochranu, zachovanie a 
udržateľné využívanie oceánov a ich 
zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má 
pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu 
obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj 
sociálno-ekonomický záujem, pretože 
udržateľné modré hospodárstvo podporuje 
investície, pracovné miesta a rast, 
napomáha výskumu a inováciám a 
prispieva k energetickej bezpečnosti 
prostredníctvom energie z oceánov. Okrem 
toho sú bezpečné a chránené moria 
a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú 
kontrolu a pre celosvetový boj proti 
námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s 
riešením otázky bezpečnosti občanov.

(2) Ako globálny aktér v oblasti 
oceánov, najväčší námorný priestor na 
svete vďaka najvzdialenejším regiónom 
a zámorským krajinám a územiam a piaty 
najväčší výrobca morských potravín na 
svete má Únia veľkú zodpovednosť za 
ochranu, zachovanie a udržateľné 
využívanie morí, oceánov a ich zdrojov. 
Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo 
rastúcu svetovú populáciu obrovský 
význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-
ekonomický záujem, pretože udržateľné 
modré hospodárstvo podporuje investície, 
pracovné miesta a rast, napomáha výskum 
a inovácie a prispieva k energetickej 
bezpečnosti prostredníctvom energie z 
morí a oceánov. Okrem toho sú bezpečné 
a chránené moria a oceány nevyhnutné na 
účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový 
boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. 
súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti 
občanov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) xx/xx [všeobecné nariadenie] 
(„všeobecné nariadenie“)3 bolo prijaté s 
cieľom zlepšiť koordináciu a harmonizovať 

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) xx/xx [všeobecné nariadenie] 
(„všeobecné nariadenie“)3 bolo prijaté s 
cieľom zlepšiť koordináciu a harmonizovať 
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implementáciu podpory z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia („fondy“), pričom 
hlavným zámerom je zjednodušenie 
plnenia politík jednotným spôsobom. Tieto 
spoločné ustanovenia sa uplatňujú na časť 
ENRF v rámci zdieľaného riadenia. Fondy 
sledujú doplnkové ciele a majú rovnaký 
spôsob riadenia. Preto sa vo všeobecnom 
nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
stanovuje súbor spoločných všeobecných 
cieľov a všeobecných zásad, ako je 
partnerstvo a viacúrovňové riadenie. 
Obsahuje aj spoločné prvky strategického 
plánovania a programovania vrátane 
ustanovení o partnerskej dohode, ktorá sa 
má uzavrieť s každým členským štátom, a 
stanovuje sa ním spoločný prístup, podľa 
ktorého majú byť fondy orientované na 
výkonnosť. V súvislosti s týmto prístupom 
sa v ňom stanovujú základné podmienky, 
preskúmanie výkonnosti a spôsob 
monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia. Okrem toho sú stanovené aj 
spoločné ustanovenia, ktoré sa týkajú 
pravidiel oprávnenosti, a osobitné 
ustanovenia sú venované finančným 
nástrojom, využívaniu programu 
InvestEU, miestnemu rozvoju vedenému 
komunitou a finančnému riadeniu. 
Niektoré ustanovenia týkajúce sa riadenia a 
kontroly sú spoločné pre všetky fondy. 
Komplementarita medzi fondmi vrátane 
ENRF a inými programami Únie by sa 
mala opísať v partnerskej dohode v súlade 
s nariadením (EÚ) č. [všeobecné 
nariadenie].

implementáciu podpory z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia („fondy“), pričom 
hlavným zámerom je zjednodušenie 
plnenia politík jednotným spôsobom. Tieto 
spoločné ustanovenia sa uplatňujú na časť 
ENRF v rámci zdieľaného riadenia. Fondy 
sledujú doplnkové ciele a majú rovnaký 
spôsob riadenia. Preto sa vo všeobecnom 
nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
stanovuje súbor spoločných všeobecných 
cieľov a všeobecných zásad, ako je 
partnerstvo a viacúrovňové riadenie. 
Obsahuje aj spoločné prvky strategického 
plánovania a programovania vrátane 
ustanovení o partnerskej dohode, ktorá sa 
má uzavrieť s každým členským štátom, a 
stanovuje sa ním spoločný prístup, podľa 
ktorého majú byť fondy orientované na 
výkonnosť. V súvislosti s týmto prístupom 
sa v ňom stanovujú základné podmienky, 
preskúmanie výkonnosti a spôsob 
monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia. Okrem toho sú stanovené aj 
spoločné ustanovenia, ktoré sa týkajú 
pravidiel oprávnenosti, a osobitné 
ustanovenia sú venované finančným 
nástrojom, miestnemu rozvoju vedenému 
komunitou a finančnému riadeniu. 
Niektoré ustanovenia týkajúce sa riadenia a 
kontroly sú spoločné pre všetky fondy. 
Komplementarita medzi fondmi vrátane 
ENRF a inými programami Únie by sa 
mala opísať v partnerskej dohode v súlade 
s nariadením (EÚ) č. [všeobecné 
nariadenie].

_________________ _________________

3 Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. 3 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V rámci priameho riadenia by mal (5) V rámci priameho riadenia by mal 
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ENRF rozvíjať synergiu a komplementaritu 
s inými relevantnými fondmi a programami 
Únie. Okrem toho by mal umožňovať 
financovanie vo forme finančných 
nástrojov v rámci operácií 
kombinovaného financovania v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) xx/xx [nariadenie o programe 
InvestEU]5.

ENRF rozvíjať synergiu a komplementaritu 
s inými relevantnými fondmi a programami 
Únie.

__________________ __________________

5 Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. 5 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vo viacročnom finančnom rámci, 
ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa 
stanovuje, že rozpočet Únie musí aj 
naďalej podporovať rybársku a námornú 
politiku. Rozpočet ENRF by mal v bežných 
cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. 
Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené 
medzi zdieľané, priame a nepriame 
riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného 
riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 
000 EUR a na podporu v rámci priameho 
a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 
829 000 000 EUR. S cieľom zabezpečiť 
stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie 
cieľov SRP, by sa národné alokácie v 
rámci zdieľaného riadenia v programovom 
období 2021 – 2027 mali vymedziť na 
základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. 
Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre 
najvzdialenejšie regióny, kontrolu, 
presadzovanie, zber a spracovanie údajov 
na účely riadenia rybárstva a vedecké 
účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé 
ukončenie a mimoriadne pozastavenie 
rybolovných činností by mali byť 
obmedzené.

(8) Vo viacročnom finančnom rámci, 
ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa 
stanovuje, že rozpočet Únie musí aj 
naďalej podporovať rybársku a námornú 
politiku. Rozpočet ENRF by mal ostať 
minimálne na rovnakej úrovni ako 
v období 2014 – 2020. Zdroje z ENRF by 
mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame 
a nepriame riadenie. S cieľom zabezpečiť 
stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie 
cieľov SRP, by sa národné alokácie v 
rámci zdieľaného riadenia v programovom 
období 2021 – 2027 mali vymedziť na 
základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. 
Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre 
najvzdialenejšie regióny, kontrolu, 
presadzovanie, zber a spracovanie údajov 
na účely riadenia rybárstva a vedecké 
účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé 
ukončenie a mimoriadne pozastavenie 
rybolovných činností by mali byť 
obmedzené.

__________________ __________________
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6 Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. 6 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Európske námorné odvetvie 
zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s 
obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a 
má potenciál vytvoriť mnoho ďalších 
pracovných miest. Produkcia globálneho 
morského hospodárstva sa v súčasnosti 
odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 
2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba 
splniť cieľové hodnoty emisií CO2, zvýšiť 
efektívnosť využívania zdrojov a znížiť 
environmentálnu stopu modrého 
hospodárstva sú hnacím motorom inovácie 
v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba 
lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, 
ochrana pobreží a námorná výstavba). 
Zdrojom investícií do námorného 
hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, 
najmä Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) a ENRF. Na financovanie 
rastúceho potenciálu tohto odvetvia sa 
musia využiť nové investičné nástroje ako 
InvestEU.

(9) Európske námorné odvetvie 
zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s 
obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a 
má potenciál vytvoriť mnoho ďalších 
pracovných miest. Produkcia globálneho 
morského hospodárstva sa v súčasnosti 
odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 
2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba 
splniť cieľové hodnoty Parížskej dohody, 
čo sa týka emisií CO2, si vyžaduje, aby sa 
aspoň 30 % rozpočtu EÚ využívalo na
opatrenia na boj proti zmene klímy. 
Takisto je potrebné zvýšiť efektívnosť 
využívania zdrojov a znížiť 
environmentálnu stopu modrého 
hospodárstva, ktoré boli a naďalej by mali 
byť hnacím motorom inovácie v iných 
odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, 
pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana 
pobreží a námorná výstavba). Zdrojom 
investícií do námorného hospodárstva sú 
štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky 
fond regionálneho rozvoja (EFRR) a 
ENRF. Na financovanie rastúceho 
potenciálu tohto odvetvia by sa mohli
využiť nové investičné nástroje ako 
InvestEU.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) ENRF po roku 2020 by sa mal 
zakladať na zjednodušenej štruktúre bez 
toho, aby sa vopred príliš normatívne 

(11) ENRF po roku 2020 by sa mal 
zakladať na zjednodušenej štruktúre bez 
toho, aby sa vopred príliš normatívne 
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vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá 
oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto 
toho by sa v rámci každej priority mali 
opísať všeobecné oblasti podpory. Členské 
štáty by preto mali vypracovať svoj 
program, v ktorom uvedú najvhodnejšie 
prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
by sa mohli podporovať rôzne opatrenia 
určené členskými štátmi v rámci daných 
programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti 
podpory vymedzené v tomto nariadení. Je 
však potrebné stanoviť zoznam 
neoprávnených operácií, aby sa predišlo 
škodlivým vplyvom na ochranu 
rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný 
zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú 
kapacitu. Okrem toho by investície a 
kompenzácie pre flotily mali byť prísne 
podmienené ich súladom s cieľmi ochrany 
SRP.

vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá 
oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto 
toho by sa v rámci každej priority mali 
opísať všeobecné oblasti podpory. Členské 
štáty by preto mali vypracovať svoj 
program, v ktorom uvedú najvhodnejšie 
prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] 
by sa mohli podporovať rôzne opatrenia 
určené členskými štátmi v rámci daných 
programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti 
podpory vymedzené v tomto nariadení. Je 
však potrebné stanoviť zoznam 
neoprávnených operácií, aby sa predišlo 
škodlivým vplyvom na ochranu 
rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný 
zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú 
kapacitu alebo rybolovných postupov 
škodlivých pre oceány. Okrem toho by 
investície a kompenzácie pre flotily mali 
byť prísne podmienené ich súladom s 
cieľmi ochrany SRP.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) ENRF musí prispievať aj 
k dosiahnutiu iných cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja OSN. Toto 
nariadenie zdôrazňuje najmä tieto ciele:

a) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 1 
Odstrániť chudobu: ENRF prispieva 
k zlepšovaniu životných podmienok 
najzraniteľnejších pobrežných komunít, 
najmä komunít závislých od jedinej 
populácie rýb ohrozenej nadmerným 
rybolovom, globálnymi zmenami 
a environmentálnymi problémami.

b) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 3 
Zdravý život a blahobyt: ENRF prispieva 
k boju proti znečisťovaniu pobrežných 
vôd, ktoré je zodpovedné za endemické 
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choroby, a k zabezpečovaniu dobrej 
kvality potravín z rybolovu a akvakultúry;

c) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 7 
Cenovo dostupná a čistá energia: 
financovaním modrého hospodárstva 
ENRF podporuje rozvoj energie z 
obnoviteľných morských zdrojov 
a zabezpečuje, aby tento vývoj bol v súlade 
s ochranou morského prostredia a so 
zachovaním rybolovných zdrojov.

d) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 8 
Dôstojná práca a hospodársky rast: 
EFNR prispieva k rozvoju modrého 
hospodárstva ako faktora hospodárskeho 
rastu. Takisto zabezpečuje, aby bol 
hospodársky rast zdrojom dôstojných 
pracovných miest pre pobrežné komunity. 
Okrem toho ENRF prispieva k 
zlepšovaniu pracovných podmienok 
rybárov.

e) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 12 
Zodpovedná spotreba a výroba: ENRF 
prispieva k racionálnemu využívaniu 
prírodných zdrojov a obmedzuje plytvanie 
prírodnými zdrojmi a zdrojmi energie.

f) Cieľ č. 13 Boj proti zmene klímy: 
ENRF venuje 30 % svojho rozpočtu na 
boj proti zmene klímy.

g) Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14 
Zachovať a udržateľne využívať oceány, 
moria a morské zdroje na účely trvalo 
udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Európska únia zohráva významnú úlohu pri vymedzovaní globálnej agendy do roku 2030 
a zaviazala sa významne prispieť k dosiahnutiu jej 17 cieľov (oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
z 22. novembra 2016 – COM(2016) 739)).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V uplynulých rokoch zaznamenala 
SRP dobré výsledky z hľadiska obnovenia 
zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia 
ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a 
ochrany morských ekosystémov. Stále však 
pretrvávajú závažné výzvy na dosiahnutie 
sociálno-ekonomických cieľov SRP a 
environmentálnych cieľov SRP. To si 
vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, 
najmä v morských oblastiach, kde je 
pokrok pomalší.

(17) V uplynulých rokoch zaznamenala 
SRP dobré výsledky z hľadiska obnovenia 
zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia 
ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a 
ochrany morských ekosystémov. Stále však 
pretrvávajú závažné výzvy na dosiahnutie 
sociálno-ekonomických cieľov SRP a 
environmentálnych cieľov SRP. To si 
vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, 
najmä v morských oblastiach, kde je 
pokrok pomalší, predovšetkým v najviac 
izolovaných oblastiach, ako sú 
najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Rybolov má rozhodujúci význam 
pri zachovaní živobytia a kultúrneho 
dedičstva mnohých pobrežných komunít v 
Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú 
úlohu maloobjemový pobrežný rybolov. 
Keďže priemerný vek v rámci mnohých 
rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, 
generačná obnova a diverzifikácia činností 
stále predstavujú výzvu.

(18) Rybolov má rozhodujúci význam 
pri zachovaní živobytia, tradície a 
kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných 
komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva 
dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný 
rybolov, napríklad v najvzdialenejších 
regiónoch. Keďže priemerný vek v rámci 
mnohých rybárskych komunít je viac ako 
50 rokov, generačná obnova a 
diverzifikácia činností stále predstavujú 
výzvu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Povinnosť vylodiť úlovky je jednou 
z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou 
značné zmeny v rybolovných postupoch v 
rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené 
so značnými finančnými nákladmi. Malo 

(21) Povinnosť vylodiť úlovky je jednou 
z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou 
značné zmeny v rybolovných postupoch v 
rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené 
so značnými finančnými nákladmi. Malo 
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by byť teda možné podporovať z ENRF 
inovácie a investície, ktoré prispievajú k 
vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s 
vyššou intenzitou pomoci ako sa uplatňuje 
na iné operácie (investície do selektívneho 
rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie 
prístavných infraštruktúr a na
obchodovanie s nechcenými úlovkami). 
Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu 
intenzitu pomoci vo výške 100 % pri 
navrhovaní, vývoji, monitorovaní, 
hodnotení a riadení transparentných 
systémov výmeny rybolovných možností 
medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s 
cieľom zmierniť účinok „blokačných 
druhov“ spôsobený povinnosťou 
vylodenia.

by byť teda možné podporovať z ENRF 
inovácie a investície, ktoré prispievajú k 
vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s 
vyššou intenzitou pomoci ako sa uplatňuje 
na iné operácie (investície do selektívneho 
rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie 
prístavných infraštruktúr, obmedzenie 
nechcených úlovkov a obchodovanie s 
týmito úlovkami). Okrem toho by mal 
poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo 
výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, 
monitorovaní, hodnotení a riadení 
transparentných systémov výmeny 
rybolovných možností medzi členskými 
štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť 
účinok „blokačných druhov“ spôsobený 
povinnosťou vylodenia.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Z ENRF by malo byť možné 
podporovať inovácie a investície do 
rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť 
zdravotné, bezpečnostné a pracovné 
podmienky, energetickú účinnosť a kvalitu 
úlovkov. Takáto podpora by však nemala 
viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity alebo 
schopnosti nájsť ryby a nemala by sa 
udeľovať iba na splnenie požiadaviek, 
ktoré sú povinné podľa právnych predpisov 
Únie alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov. V rámci štruktúry bez 
normatívnych opatrení by rozhodnutie o 
vymedzení presných pravidiel oprávnenosti 
týchto investícií malo byť na členských 
štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a 
pracovné podmienky na palube rybárskych 
plavidiel, mala by sa povoliť vyššia 
intenzita pomoci ako v prípade iných 
operácií.

(22) Z ENRF by malo byť možné 
podporovať inovácie a investície do 
rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť 
zdravotné, bezpečnostné a pracovné 
podmienky, ochranu životného prostredia, 
energetickú účinnosť a kvalitu úlovkov. 
Takáto podpora by však nemala viesť k 
zvýšeniu rybolovnej kapacity alebo 
schopnosti nájsť ryby a nemala by sa 
udeľovať iba na splnenie požiadaviek, 
ktoré sú povinné podľa právnych predpisov 
Únie alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov. V rámci štruktúry bez 
normatívnych opatrení by rozhodnutie o 
vymedzení presných pravidiel oprávnenosti 
týchto investícií malo byť na členských 
štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a 
pracovné podmienky na palube rybárskych 
plavidiel, mala by sa povoliť vyššia 
intenzita pomoci ako v prípade iných 
operácií.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Úspech SRP závisí od dostupnosti 
vedeckých odporúčaní týkajúcich sa 
riadenia rybného hospodárstva, a teda aj od 
dostupnosti údajov o rybolove. Vzhľadom 
na výzvy a náklady na získanie 
spoľahlivých a úplných údajov je potrebné 
podporiť opatrenia členských štátov na 
zber a spracovanie údajov v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1004 („rámcové 
nariadenie o zbere údajov“)9 a na 
prispievanie k najlepším dostupným 
vedeckým odporúčaniam. Daná podpora by 
mala umožniť synergiu so zberom a
spracovaním ostatných typov údajov o 
mori.

(24) Úspech SRP závisí od dostupnosti 
vedeckých odporúčaní týkajúcich sa 
riadenia rybného hospodárstva, a teda aj od 
dostupnosti údajov o rybolove. Vzhľadom 
na výzvy a náklady na získanie 
spoľahlivých a úplných údajov je potrebné 
podporiť opatrenia členských štátov na 
zber, spracovanie a výmenu údajov 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 
(„rámcové nariadenie o zbere údajov“)9

a na prispievanie k najlepším dostupným 
vedeckým odporúčaniam. Daná podpora by 
mala umožniť synergiu so zberom, 
spracovaním a výmenou ostatných typov 
údajov o mori.

_________________ _________________

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2017/1004 zo 17. mája 2017 
o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a 
využívanie údajov v odvetví rybárstva pre 
podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich 
so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým 
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 
1).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2017/1004 zo 17. mája 2017 
o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a 
využívanie údajov v odvetví rybárstva pre 
podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich 
so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým 
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vzhľadom na výzvy súvisiace s 
dosiahnutím cieľov ochrany SRP by malo 
byť možné podporovať z ENRF akcie na 
riadenie rybárstva a rybárskych flotíl. V 
tejto súvislosti je niekedy ešte stále 
potrebná podpora na prispôsobenie flotily, 

(26) Vzhľadom na výzvy súvisiace s 
dosiahnutím cieľov ochrany SRP by malo 
byť možné podporovať z ENRF akcie na 
riadenie rybárstva a rybárskych flotíl. V 
tejto súvislosti je niekedy ešte stále 
potrebná podpora na prispôsobenie flotily, 
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pokiaľ ide o určité segmenty flotily a 
morské oblasti. Takáto podpora by mala 
byť jednoznačne zameraná na ochranu a 
udržateľné využívanie morských 
biologických zdrojov, ako aj na 
dosiahnutie rovnováhy medzi rybolovnou 
kapacitou a dostupnými rybolovnými 
možnosťami. Preto by malo byť možné 
podporovať z ENRF trvalé ukončenie 
rybolovných činností v tých segmentoch 
flotily, v ktorých kapacita rybolovu nie je v 
rovnováhe s dostupnými možnosťami 
rybolovu. Takáto podpora by mala byť 
nástrojom akčných plánov na 
prispôsobenie segmentov flotily so 
zistenou nadmernou štrukturálnou 
kapacitou v zmysle článku 22 ods. 4 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mala by sa 
implementovať buď likvidáciou 
rybárskeho plavidla, alebo jeho vyradením 
z prevádzky a dodatočným vybavením na 
iné činnosti. Ak by dodatočné vybavenie 
viedlo k zvýšeniu tlaku rekreačného 
rybárstva na morské ekosystémy, podpora 
by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je v 
súlade so SRP a cieľmi stanovenými v 
relevantných viacročných plánoch. Aby sa 
zabezpečil súlad adaptácie štruktúry flotily 
s cieľmi ochrany, podpora trvalého 
ukončenia rybolovných činností by mala 
byť výhradne podmienená dosahovaním 
výsledkov a spojená s ich dosahovaním. 
Mala by sa preto implementovať iba 
financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi 
stanovenými v nariadení (EÚ) 
č. [všeobecné nariadenie]. V rámci tohto 
mechanizmu by Komisia nemala 
refundovať platby členským štátom na 
trvalé ukončenie rybolovných činností na 
základe skutočných vzniknutých nákladov, 
ale na základe plnenia podmienok a 
dosahovania výsledkov. Na tento účel by 
Komisia mala v delegovanom akte stanoviť 
podmienky, ktoré by sa vzťahovali na 
dosiahnutie cieľov ochrany SRP.

pokiaľ ide o určité segmenty flotily a 
morské oblasti. Takáto podpora by mala 
byť jednoznačne zameraná na ochranu a 
udržateľné využívanie morských 
biologických zdrojov, ako aj na 
dosiahnutie rovnováhy medzi rybolovnou 
kapacitou a dostupnými rybolovnými 
zdrojmi. Preto by malo byť možné 
podporovať z ENRF trvalé ukončenie 
rybolovných činností v tých segmentoch 
flotily, v ktorých kapacita rybolovu nie je v 
rovnováhe s dostupnými rybolovnými 
zdrojmi. Takáto podpora by mala byť 
nástrojom akčných plánov na 
prispôsobenie segmentov flotily so 
zistenou nadmernou štrukturálnou 
kapacitou v zmysle článku 22 ods. 4 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mala by sa 
implementovať buď likvidáciou 
rybárskeho plavidla, alebo jeho vyradením 
z prevádzky a dodatočným vybavením na 
iné činnosti. Ak by dodatočné vybavenie 
viedlo k zvýšeniu tlaku rekreačného 
rybárstva na morské ekosystémy, podpora 
by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je v 
súlade so SRP a cieľmi stanovenými v 
relevantných viacročných plánoch. Aby sa 
zabezpečil súlad adaptácie štruktúry flotily 
s cieľmi ochrany, podpora trvalého 
ukončenia rybolovných činností by mala 
byť výhradne podmienená dosahovaním 
výsledkov a spojená s ich dosahovaním. 
Mala by sa preto implementovať iba 
financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi 
stanovenými v nariadení (EÚ) 
č. [všeobecné nariadenie]. V rámci tohto 
mechanizmu by Komisia nemala 
refundovať platby členským štátom na 
trvalé ukončenie rybolovných činností na 
základe skutočných vzniknutých nákladov, 
ale na základe plnenia podmienok a 
dosahovania výsledkov. Na tento účel by 
Komisia mala v delegovanom akte stanoviť 
podmienky, ktoré by sa vzťahovali na 
dosiahnutie cieľov ochrany SRP.

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vzhľadom na vysokú úroveň 
nepredvídateľnosti rybolovných činností 
môžu mimoriadne okolnosti spôsobiť 
rybárom značné hospodárske straty. S 
cieľom zmierniť tieto dôsledky by malo 
byť možné podporovať z ENRF 
kompenzáciu za mimoriadne pozastavenie 
rybolovných činností spôsobené 
vykonávaním určitých ochranných 
opatrení, (t. j. viacročných plánov, cieľov 
ochrany a udržateľného využívania 
populácií, opatrení na prispôsobenie 
rybolovnej kapacity rybárskych plavidiel 
dostupným rybolovným možnostiam a 
technickým opatreniam), vykonávaním 
núdzových opatrení (napr. zákaz rybolovu 
v oblasti), prerušením uplatňovania dohody 
o partnerstve v odvetví rybárstva z 
dôvodov vyššej moci, prírodnou 
katastrofou alebo environmentálnou 
nehodou. Podpora by sa mala poskytnúť 
len vtedy, ak má daná situácia pre rybárov 
vážne dôsledky, t. j. ak sa obchodné 
činnosti príslušného plavidla pozastavia 
najmenej počas 90 po sebe nasledujúcich 
dní a ak hospodárske straty vyplývajúce z 
prerušenia predstavujú viac ako 30 % 
priemerného ročného obratu príslušného 
podniku v rámci stanoveného časového 
obdobia. V podmienkach poskytovania 
takejto podpory by mali byť zohľadnené 
špecifiká rybolovu úhorov.

(27) Vzhľadom na vysokú úroveň 
nepredvídateľnosti rybolovných činností 
môžu mimoriadne okolnosti spôsobiť 
rybárom značné hospodárske straty. S 
cieľom zmierniť tieto dôsledky by malo 
byť možné podporovať z ENRF 
kompenzáciu za mimoriadne pozastavenie 
rybolovných činností spôsobené 
vykonávaním určitých ochranných 
opatrení, (t. j. viacročných plánov, cieľov 
ochrany a udržateľného využívania 
populácií, opatrení na prispôsobenie 
rybolovnej kapacity rybárskych plavidiel 
dostupným rybolovným možnostiam a 
technickým opatreniam), vykonávaním 
núdzových opatrení (napr. zákaz rybolovu 
v oblasti), prerušením uplatňovania dohody 
o partnerstve v odvetví rybárstva z 
dôvodov vyššej moci, prírodnou 
katastrofou alebo environmentálnou 
nehodou. Podpora by sa mala poskytnúť 
len vtedy, ak má daná situácia pre rybárov 
vážne hospodárske dôsledky, t. j. ak sa 
obchodné činnosti príslušného plavidla 
pozastavia najmenej počas 90 po sebe 
nasledujúcich dní a ak hospodárske straty 
vyplývajúce z prerušenia predstavujú viac 
ako 30 % priemerného ročného obratu 
príslušného podniku v rámci stanoveného 
časového obdobia. V podmienkach 
poskytovania takejto podpory by mali byť 
zohľadnené špecifiká rybolovu úhorov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Maloobjemový pobrežný rybolov 
vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou 
menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú 

(28) Maloobjemový pobrežný rybolov 
vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou 
menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú 
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vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie 
predstavuje takmer 75 % všetkých 
rybárskych plavidiel registrovaných v Únii 
a takmer polovicu všetkých zamestnancov 
v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z 
odvetvia malooobjemového pobrežného 
rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých 
populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný 
zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal 
poskytnúť preferenčné zaobchádzanie 
prostredníctvom 100 % miery intenzity 
pomoci, a to aj na operácie súvisiace s 
kontrolou a presadzovaním, s cieľom 
podporiť udržateľné rybolovné postupy. 
Okrem toho by určité oblasti podpory mali 
byť vyhradené pre maloobjemový rybolov 
v segmente flotily, v ktorom je rybolovná
kapacita v rovnováhe s dostupnými 
rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na 
získanie použitého plavidla a výmenu 
alebo modernizáciu motora. Okrem toho 
by členské štáty mali do svojho programu 
zahrnúť akčný plán pre maloobjemový 
pobrežný rybolov, ktorý by sa mal 
monitorovať na základe ukazovateľov, pre 
ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a 
cieľové hodnoty.

vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie 
predstavuje takmer 75 % všetkých 
rybárskych plavidiel registrovaných v Únii 
a takmer polovicu všetkých zamestnancov 
v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z 
odvetvia malooobjemového pobrežného 
rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých 
populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný 
zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal 
poskytnúť preferenčné zaobchádzanie 
prostredníctvom 100 % miery intenzity 
pomoci, a to aj na operácie súvisiace s 
kontrolou a presadzovaním, s cieľom 
podporiť udržateľné rybolovné postupy. 
Okrem toho by určité oblasti podpory mali 
byť vyhradené pre maloobjemový rybolov 
v segmente flotily, v ktorom je rybolovná 
kapacita v rovnováhe s dostupnými 
rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na 
získanie plavidla, na výmenu alebo 
modernizáciu motora a na renováciu alebo 
obnovu starej alebo novej infraštruktúry, 
napríklad aukčných hál alebo prístavných 
zberných zariadení. Okrem toho by 
členské štáty mali do svojho programu 
zahrnúť akčný plán pre maloobjemový 
pobrežný rybolov, ktorý by sa mal 
monitorovať na základe ukazovateľov, pre 
ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a 
cieľové hodnoty.

Odôvodnenie

Zanedbané priemyselné lokality či opustené malé dediny môžu mať infraštruktúru, ktorá sa 
môže stať ekologicky priaznivým majákom pre podniky napojené na rybolovné činnosti 
(napríklad informačné miesta pre cestovný ruch, reštaurácie, prístavné zberné zariadenia pre 
stratený rybársky výstroj a morský odpad, ako aj pre nechcené úlovky).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Najvzdialenejšie regióny, uvedené 
v oznámení Komisie Európskemu 

(29) Najvzdialenejšie regióny, uvedené 
v oznámení Komisie Európskemu 
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parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
Výboru regiónov a Európskej investičnej 
banke z 24. októbra 2017 s názvom 
„Silnejšie a obnovené strategické 
partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 
EÚ“10, čelia osobitným výzvam súvisiacim 
s ich odľahlosťou, topografickými a 
klimatickými podmienkami v zmysle 
článku 349 zmluvy a okrem toho majú 
osobitné prednosti, na základe ktorých sa 
môže rozvíjať udržateľné modré 
hospodárstvo. Preto by sa v prípade 
každého najvzdialenejšieho regiónu mal 
k programu dotknutých členských štátov 
priložiť akčný plán pre udržateľný rozvoj 
modrého hospodárstva vrátane 
udržateľného rybárstva a akvakultúry 
a mala by sa vyčleniť finančná alokácia na 
podporu vykonávania týchto akčných 
plánov. Malo byť možné podporovať z 
ENRF aj kompenzáciu dodatočných 
nákladov pre najvzdialenejšie regióny,
ktoré im vznikajú z dôvodu ich polohy a 
ostrovného charakteru. Táto podpora by 
mala byť stanovená ako percentuálny 
podiel z celkovej finančnej alokácie. 
Okrem toho by sa v najvzdialenejších 
regiónoch mala uplatňovať vyššia intenzita 
pomoci ako v prípade iných operácií.

parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
Výboru regiónov a Európskej investičnej 
banke z 24. októbra 2017 s názvom 
„Silnejšie a obnovené strategické 
partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 
EÚ“10, čelia osobitným výzvam súvisiacim 
s ich odľahlosťou, topografickými a 
klimatickými podmienkami v zmysle 
článku 349 zmluvy a okrem toho majú 
osobitné prednosti, na základe ktorých sa 
môže rozvíjať udržateľné modré 
hospodárstvo, pričom ENRF by mal mať 
možnosť zohľadniť osobitné obmedzenia 
uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Preto by sa zároveň v 
prípade každého najvzdialenejšieho 
regiónu mal k programu dotknutých 
členských štátov priložiť akčný plán pre 
udržateľný rozvoj modrého hospodárstva 
vrátane udržateľného rybárstva a 
akvakultúry a mala by sa vyčleniť finančná 
alokácia na podporu vykonávania týchto 
akčných plánov. Malo byť možné 
podporovať z ENRF aj kompenzáciu 
dodatočných nákladov pre najvzdialenejšie 
regióny, ktoré im vznikajú z dôvodu ich 
polohy a ostrovného charakteru. Táto 
podpora by mala byť stanovená ako 
percentuálny podiel z celkovej finančnej 
alokácie. Okrem toho by sa mala 
uplatňovať vyššia intenzita pomoci 
a financovania z ENRF ako tá, ktorá sa v 
súčasnosti používa v prípade 
najvzdialenejších regiónov.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Vzhľadom na uznesenie 
Európskeho parlamentu o osobitnej 
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situácii ostrovov (2015/3014(RSP)) a 
stanovisko Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru na tému „Osobitné 
problémy ostrovov“ (1229/2011) 
poľnohospodárstvo, chov hospodárskych 
zvierat a rybné hospodárstvo sú dôležitým 
prvkom hospodárstva miestnych ostrovov. 
Európske ostrovné regióny trpia 
nedostatkom dostupnosti, najmä v prípade 
MSP, a nízkou úrovňou diferenciácie 
výrobkov. Potrebujú stratégiu, ktorá by im 
umožnila využiť všetky možné synergie 
medzi európskymi štrukturálnymi a 
investičnými fondmi a inými nástrojmi 
Únie s cieľom kompenzovať 
znevýhodnenia ostrovov a stimulovať ich 
hospodársky rast, vytváranie pracovných 
miest a trvalo udržateľný rozvoj. Hoci sa 
v článku 174 ZFEÚ uznávajú trvalé 
prírodné a zemepisné znevýhodnenia 
špecifické pre situáciu na ostrovoch, 
Komisia musí vymedziť „strategický 
rámec Únie pre ostrovy“ s cieľom 
prepojiť nástroje, ktoré môžu mať 
výrazný územný vplyv.

Odôvodnenie

Pri zvažovaní nového rámca pre ENRF na obdobie po roku 2021 by sa mala lepšie 
zohľadňovať osobitná situácia európskych ostrovov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) S cieľom zachovať 
konkurencieschopnosť určitých 
produktov rybolovu a akvakultúry 
pochádzajúcich z najvzdialenejších 
regiónov Únie v porovnaní s podobnými 
produktmi pochádzajúcimi z jej ostatných 
regiónov Únia v roku 1992 zaviedla 
opatrenia na kompenzáciu 
zodpovedajúcich dodatočných nákladov 
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v odvetví rybolovu. Tieto opatrenia boli 
v súlade s nariadením (ES) č. 791/2007 
stanovené na obdobie 2007 – 2013 a na 
základe platného nariadenia 508/2014 
pokračujú aj v období 2014 – 2020. Od 
1. januára 2021 treba zachovať podporu 
poskytovanú na kompenzáciu 
dodatočných nákladov na rybolov, chov, 
spracovanie a uvádzanie určitých 
produktov rybolovu a akvakultúry 
pochádzajúcich z najvzdialenejších 
regiónov Únie na trh, aby táto 
kompenzácia prispievala k zachovaniu 
hospodárskej životaschopnosti 
prevádzkovateľov v týchto regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29b) S cieľom zmierniť uvedené 
osobitné obmedzenia v najvzdialenejších 
regiónoch a na základe článku 349 ZFEÚ 
by malo byť možné poskytnúť v rámci 
zjednodušeného postupu štátnu 
prevádzkovú pomoc.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29b) Vzhľadom na rozdiely 
v podmienkach uvádzania na trh, ktoré 
prevládajú v najvzdialenejších regiónoch, 
ako aj na kolísanie úlovkov, populácií 
a dopytu na trhu treba ponechať na 
dotknutých členských štátoch, aby určili 
produkty rybolovu oprávnené na 
kompenzáciu, zodpovedajúce maximálne 
množstvá a výšku kompenzácie v rámci 
celkového finančného krytia prideleného 
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každému členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29c) Členské štáty by mali mať 
možnosť upraviť zoznam a množstvá 
dotknutých produktov rybolovu, ako aj 
výšku kompenzácie v rámci celkového 
finančného krytia, ktoré je im pridelené. 
Takisto by mali mať možnosť prispôsobiť 
svoje kompenzačné schémy, ak je to 
opodstatnené vzhľadom na vývoj situácie.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29d) Členské štáty by mali 
stanoviť výšku kompenzácie na úrovni, 
ktorá umožňuje primerane vyvážiť 
dodatočné náklady vyplývajúce zo 
znevýhodnení najvzdialenejších regiónov. 
S cieľom zabrániť akejkoľvek nadmernej 
kompenzácii by príslušné sumy mali byť 
úmerné dodatočným nákladom, ktoré sa 
majú vykompenzovať z vyčlenenej 
pomoci. Na tento účel by sa mali vziať do 
úvahy aj iné typy verejnej intervencie, 
ktoré ovplyvňujú úroveň dodatočných 
nákladov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V rámci zdieľaného riadenia by 
malo byť možné podporovať z ENRF 
ochranu a obnovu biodiverzity a 
ekosystémov v morských a pobrežných 
oblastiach. Na tento účel by mala byť k 
dispozícii podpora na kompenzáciu pre 
rybárov za zber stratených rybárskych 
výstrojov a morského odpadu z mora a 
mali by sa podporovať investície do 
prístavov s cieľom poskytnúť primerané 
zberné zariadenia na príjem strateného 
rybárskeho výstroja a morského odpadu. 
Podpora by mala byť k dispozícii aj na 
akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie 
dobrého environmentálneho stavu 
morského prostredia v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES („rámcová smernica o morskej 
stratégii“)11, na vykonávanie opatrení 
priestorovej ochrany stanovených v danej 
smernici a v súlade s prioritnými akčnými 
rámcami vytvorenými na základe smernice 
Rady 92/43/EHS („smernica o 
biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a 
monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na 
ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147 („smernica o vtákoch“)13. V 
rámci priameho riadenia by sa z ENRF 
mala podporovať propagácia čistých a 
zdravých morí a vykonávanie európskej 
stratégie pre plasty v rámci obehového 
hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v 
oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a
Výboru regiónov zo 16. januára 201614 s 
názvom „Európska stratégia pre plasty v 
obehovom hospodárstve“, v súlade s 
cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia.

(30) V rámci zdieľaného riadenia musí 
25 % prostriedkov z ENRF podporovať 
ochranu a obnovu biodiverzity a 
ekosystémov v morských a pobrežných 
oblastiach. Na tento účel by mala byť k 
dispozícii podpora na kompenzáciu pre 
rybárov za zber stratených rybárskych 
výstrojov a morského odpadu z mora a 
mali by sa podporovať investície do 
prístavov s cieľom poskytnúť primerané 
zberné zariadenia na príjem strateného 
rybárskeho výstroja a morského odpadu. 
Podpora by mala byť k dispozícii aj na 
akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie 
dobrého environmentálneho stavu 
morského prostredia v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES („rámcová smernica o morskej 
stratégii“)11, na vykonávanie opatrení 
priestorovej ochrany stanovených v danej 
smernici a v súlade s prioritnými akčnými 
rámcami vytvorenými na základe smernice 
Rady 92/43/EHS („smernica o 
biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a 
monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na 
ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147 („smernica o vtákoch“)13. V 
rámci priameho riadenia by sa z ENRF 
mala podporovať propagácia čistých a 
zdravých morí a vykonávanie európskej 
stratégie pre plasty v rámci obehového 
hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v 
oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov zo 16. januára 201614 s 
názvom „Európska stratégia pre plasty v 
obehovom hospodárstve“, v súlade s 
cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého 
environmentálneho stavu morského 
prostredia.

__________________ __________________

11 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 

11 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 
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sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 
25.6.2008, s. 19).

sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 
25.6.2008, s. 19).

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 
ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 
ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.01.2010, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.01.2010, s. 7).

14 COM(2018) 28. 14 COM(2018) 28.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Malo by byť možné financovať z 
ENRF podporu a udržateľný rozvoj 
akvakultúry vrátane sladkovodnej 
akvakultúry, na účely chovu vodných 
živočíchov a pestovania vodných rastlín 
určených na výrobu potravín a iných 
surovín. V niektorých členských štátoch sú 
aj naďalej v platnosti zložité 
administratívne postupy, ako napríklad 
problematický prístup do priestoru a 
zaťažujúce postupy udeľovania licencií, 
ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a 
konkurencieschopnosti produktov 
akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť 
v súlade s viacročnými národnými 
strategickými plánmi pre akvakultúru 
vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) 
č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť 
predovšetkým podpora environmentálnej 
udržateľnosti, produktívnych investícií, 
inovácií, získavaniu odborných zručností, 
zlepšovania pracovných podmienok a 
kompenzačných opatrení, ktorými sa 
zabezpečujú dôležité služby v oblasti 
ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by 

(32) Malo by byť možné financovať z 
ENRF podporu a udržateľný rozvoj 
akvakultúry vrátane sladkovodnej 
akvakultúry, na účely chovu vodných 
živočíchov a pestovania vodných rastlín 
určených na výrobu potravín a iných 
surovín. V niektorých členských štátoch sú 
aj naďalej v platnosti zložité 
administratívne postupy, ako napríklad 
problematický prístup do priestoru a 
zaťažujúce postupy udeľovania licencií, 
ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a 
konkurencieschopnosti produktov 
akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť 
v súlade s viacročnými národnými 
strategickými plánmi pre akvakultúru 
vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) 
č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť 
predovšetkým podpora environmentálnej 
udržateľnosti, produktívnych investícií, 
inovácií, získavaniu odborných zručností, 
zlepšovania pracovných podmienok a 
kompenzačných opatrení, ktorými sa 
zabezpečujú dôležité služby v oblasti 
ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by 
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mali byť aj akcie v oblasti verejného 
zdravia, systémov poistenia populácií 
chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti 
zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat. V prípade 
produktívnych investícii by sa však 
podpora mala poskytovať len 
prostredníctvom finančných nástrojov a 
programu InvestEU, ktoré majú na trhoch 
vyšší pákový efekt, a preto sú na účely 
riešenia finančných problémov odvetvia 
relevantnejšie ako granty.

mali byť aj akcie v oblasti verejného 
zdravia, systémov poistenia populácií 
chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti 
zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat. Tieto zložité 
a zaťažujúce postupy by sa mali riešiť 
a obmedziť, a to bez toho, aby tým boli 
dotknuté všetky normy, ktoré sa od týchto 
chovných zariadení požadujú.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Spracovateľské odvetvie je dôležité 
z hľadiska dostupnosti a kvality produktov 
rybolovu a akvakultúry. Malo by byť 
možné podporovať z ENRF cielené 
investície v tomto odvetví za predpokladu, 
že prispejú k dosiahnutiu cieľov nariadenia 
o spoločnej organizácii trhov. Takáto 
podpora by sa mala poskytovať len 
prostredníctvom finančných nástrojov a 
prostredníctvom programu InvestEU, a 
nie prostredníctvom grantov.

(34) Spracovateľské odvetvie je dôležité 
z hľadiska dostupnosti a kvality produktov 
rybolovu a akvakultúry. Malo by byť 
možné podporovať z ENRF cielené 
investície v tomto odvetví za predpokladu, 
že prispejú k dosiahnutiu cieľov nariadenia 
o spoločnej organizácii trhov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Vytváranie pracovných miest v 
pobrežných regiónoch závisí od miestneho 
rozvoja udržateľného modrého 
hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu 
štruktúru týchto regiónov. Odvetvia a 
služby v oblasti námornej techniky 
pravdepodobne prekonajú rast globálneho 

(35) Vytváranie pracovných miest v 
pobrežných regiónoch, a najmä na 
ostrovoch, závisí od miestneho rozvoja 
udržateľného modrého hospodárstva, ktoré 
oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov. 
Odvetvia a služby v oblasti námornej a 
oceánskej techniky pravdepodobne 
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hospodárstva a do roku 2030 významne 
prispejú k zamestnanosti a rastu. Z 
hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od 
inovácií a investícií do nových námorných 
podnikov a biohospodárstva vrátane 
modelov udržateľného cestovného ruchu, 
obnoviteľnej energie z oceánov, 
inovatívnych a špičkových techník stavby 
lodí a nových prístavných služieb, ktoré 
môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne 
zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné 
investície do udržateľného modrého 
hospodárstva by mali byť súčasťou 
rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne 
sústrediť na vytváranie podmienok pre 
rozvoj udržateľného modrého hospodárstva 
a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť 
investície a rozvoj nových trhov a 
technológií alebo služieb. Podpora rozvoja 
udržateľného modrého hospodárstva by sa 
mala poskytovať prostredníctvom 
zdieľaného, priameho a nepriameho 
riadenia.

prekonajú rast globálneho hospodárstva a 
do roku 2030 významne prispejú k 
zamestnanosti a rastu. Z hľadiska 
udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií 
a investícií do nových námorných 
podnikov a biohospodárstva vrátane 
modelov udržateľného cestovného ruchu, 
obnoviteľnej energie z oceánov, 
inovatívnych a špičkových techník stavby
lodí a nových prístavných služieb, ktoré 
môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne 
zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné 
investície do udržateľného modrého 
hospodárstva by mali byť súčasťou 
rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne 
sústrediť na vytváranie podmienok pre 
rozvoj udržateľného modrého hospodárstva 
a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť 
investície a rozvoj nových trhov a 
technológií alebo služieb. Podpora rozvoja 
udržateľného modrého hospodárstva by sa 
mala poskytovať prostredníctvom 
zdieľaného, priameho a nepriameho 
riadenia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Sú potrebné podporné opatrenia 
na uľahčenie sociálneho dialógu a na 
používanie ENRF s cieľom pomôcť 
vyškoliť kvalifikovaných odborníkov v 
námornom odvetví a odvetví rybárstva. 
Dôležitosť modernizácie námorného 
odvetvia a odvetvia rybárstva a úloha, 
ktorú v tejto oblasti zohráva inovácia, si 
vyžadujú prehodnotenie alokácie 
finančných prostriedkov na odbornú 
a pracovnú prípravu v rámci ENRF.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa odvoláva na odseky 25 a 27 stanoviska výboru PECH 
(2017/2052 (INI)), teda potrebu venovať v rámci ENRF prostriedky osobitne na odbornú 
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prípravu dnešných a nových pracovníkov v týchto odvetviach, bez vekového obmedzenia, ale 
s osobitným cieľom zlepšiť hospodársku a environmentálnu udržateľnosť rybolovných 
činností.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35b) Na zvýšenie 
konkurencieschopnosti a hospodárskej 
výkonnosti rybolovných a námorných 
činností sú dôležité aj investície do 
ľudského kapitálu. ENRF by preto mal 
podporovať poradenské služby, 
spoluprácu medzi vedcami a rybármi, 
odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie 
a mal by podnecovať šírenie znalostí, 
pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť 
a konkurencieschopnosť 
prevádzkovateľov a podporovať sociálny 
dialóg. Na znak uznania úlohy manželov, 
manželiek a životných partnerov 
samostatne zárobkovo činných rybárov 
v rámci rybárskych komunít by sa aj im 
mala za určitých podmienok poskytovať 
podpora na odbornú prípravu, celoživotné 
vzdelávanie a šírenie znalostí a na tvorbu 
sietí, ktoré prispejú k ich profesionálnemu 
rozvoju.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje odôvodnenie 31 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 venované podpore ľudského kapitálu. 
Najmä v prípade pobrežných komunít závislých od rybolovných činností je mimoriadne 
dôležité, aby mohli podporovať začleňovanie nových kvalifikovaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Pri priamom a nepriamom riadení 
by sa ENRF mal sústrediť na podmienky 
umožňujúce udržateľné modré 
hospodárstvo prostredníctvom podpory 
integrovaného riadenia a riadenia námornej 
politiky, posilnenia transferu výskumu a 
uvádzanie jeho výsledkov do praxe, 
inovácií a technológií v oblasti trvalo 
udržateľného modrého hospodárstva, 
zlepšenia námorných zručností, úrovne 
poznatkov o oceánoch a spoločného 
využívania sociálno-ekonomických údajov 
o udržateľnom modrom hospodárstve, 
podpory udržateľného modrého 
hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a 
odolné voči zmene klímy, a rozvoja 
rozpracovaných projektov a inovačných 
finančných nástrojov. Najvzdialenejším 
regiónom by sa z dôvodu ich osobitnej 
situácie mala venovať riadna pozornosť.

(38) Pri priamom a nepriamom riadení 
by sa ENRF mal sústrediť na podmienky 
umožňujúce udržateľné modré 
hospodárstvo prostredníctvom podpory 
integrovaného riadenia a riadenia námornej 
politiky, posilnenia transferu výskumu a 
uvádzanie jeho výsledkov do praxe, 
inovácií a technológií v oblasti trvalo 
udržateľného modrého hospodárstva, 
zlepšenia námorných zručností, úrovne 
poznatkov o moriach a oceánoch a 
spoločného využívania sociálno-
ekonomických údajov o udržateľnom 
modrom hospodárstve, podpory 
udržateľného modrého hospodárstva, ktoré 
je nízkouhlíkové a odolné voči zmene 
klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov 
a inovačných finančných nástrojov. 
Najvzdialenejším regiónom by sa z dôvodu 
ich osobitnej situácie mala venovať riadna 
pozornosť.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Ciele a akcie ENRF by mali byť v 
súlade s medzinárodnými a regionálnymi 
procesmi Únie v oblasti správy morí, ako 
je Dohoda o vytvorení Všeobecnej 
rybárskej komisie pre Stredozemné more 
(ďalej len „Dohoda o GFCM“). Táto 
dohoda poskytuje primeraný rámec pre 
multilaterálnu spoluprácu v záujme 
presadzovania rozvoja, ochrany, 
racionálneho riadenia a najlepšieho 
využívania živých morských zdrojov 
v Stredozemnom a Čiernom mori na 
úrovniach, ktoré sa považujú za 
udržateľné a s nízkym rizikom kolapsu.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh zohľadňuje súčasný návrh Komisie, ktorý sa zameriava na 
transponovanie niekoľkých opatrení prijatých Všeobecnou rybárskou komisiou pre 
Stredozemné more (GFCM) na jej výročných schôdzach v rokoch 2015, 2016 a 2017 do práva 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom zvýšiť transparentnosť 
využívania fondov Únie a ich správneho 
finančného riadenia, najmä z hľadiska 
posilnenia verejnej kontroly používaných 
finančných prostriedkov, by sa niektoré 
informácie o operáciách financovaných z 
ENRF mali uverejniť na webovom sídle 
členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 
č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát 
uverejní informácie o operáciách 
financovaných z ENRF, treba dodržať 
pravidlá o ochrane osobných údajov 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

(48) S cieľom zvýšiť transparentnosť 
využívania fondov Únie a ich správneho 
finančného riadenia, najmä z hľadiska 
posilnenia verejnej kontroly používaných 
finančných prostriedkov, by sa informácie 
o operáciách financovaných z ENRF mali 
uverejniť na webovom sídle členského 
štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. 
[všeobecné nariadenie]. Keď členský štát 
uverejní informácie o operáciách 
financovaných z ENRF, treba dodržať 
pravidlá o ochrane osobných údajov 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

_________________ _________________

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119,
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „udržateľné modré hospodárstvo“ 15. „udržateľné modré hospodárstvo“ 
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sú všetky odvetvové a medziodvetvové 
hospodárske činnosti v rámci jednotného 
trhu súvisiace s oceánmi, morami, 
pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to 
aj v najvzdialenejších regiónoch Únie a vo 
vnútrozemských krajinách, vrátane 
rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčné
tovary a služby, ktoré sú v súlade s 
environmentálnymi právnymi predpismi 
Únie.

sú všetky odvetvové a medziodvetvové 
hospodárske činnosti v rámci jednotného 
trhu súvisiace s oceánmi, morami, 
pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to 
aj v ostrovných a najvzdialenejších
regiónoch Únie a vo vnútrozemských 
krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví 
a nekomerčné tovary a služby, ktoré sú v 
súlade s environmentálnymi právnymi 
predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. podpora udržateľného rybolovu 
a ochrany morských biologických zdrojov;

1. podpora udržateľného rybolovu, 
ochrany, obnovy a zachovania morských 
biologických zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. prispievanie k potravinovej 
bezpečnosti v Únii prostredníctvom 
konkurencieschopných a udržateľných
akvakultúr a trhov;

2. prispievanie k potravinovej 
bezpečnosti v Únii prostredníctvom 
ekologickej akvakultúry a udržateľných 
a sociálne zodpovedných trhov s ohľadom 
na kritériá ochrany životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. umožnenie rastu udržateľného 
modrého hospodárstva a podpora 

3. umožnenie rastu udržateľného 
modrého hospodárstva a podpora prosperity 
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prosperujúcich pobrežných komunít; a udržateľnosti pobrežných komunít a 
najmä najvzdialenejších regiónov, pričom 
sa náležite zohľadnia sociálno-ekonomické 
aspekty pri plnom zachovaní cieľov 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. posilnenie medzinárodnej správy oceánov 
a umožnenie bezpečných, chránených, 
čistých a udržateľne spravovaných morí 
a oceánov.

4. posilnenie medzinárodnej správy 
oceánov a regionálnych procesov Únie 
v oblasti správy morí v záujme umožnenia
bezpečných, chránených, čistých 
a udržateľne spravovaných morí a oceánov. 

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora z ENRF prispieva k plneniu cieľov, 
ktoré si Únia stanovila v oblasti životného 
prostredia, zmiernenia zmeny klímy a 
adaptácie na túto zmenu. Tento príspevok sa 
bude monitorovať v súlade s metodikou 
stanovenou v prílohe IV.

Podpora z ENRF v plnej miere prispieva k 
plneniu cieľov, ktoré si Únia stanovila v 
oblasti životného prostredia, zmiernenia 
zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu. 
Tento príspevok sa bude monitorovať v 
súlade s metodikou stanovenou v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

Najvzdialenejšie regióny

Vo všetkých ustanoveniach tohto 
nariadenia sa musia zohľadňovať 
osobitné obmedzenia uznané v článku 349 



AD\1172852SK.docx 29/63 PE628.643v02-00

SK

Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 
000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
ENRF v období 2021 – 2027 je 
6 867 000 000 EUR v stálych cenách roku 
2018 (t. j. 7 739 176 524 EUR v bežných 
cenách). Najmenej 25 % tohto finančného 
krytia sa pridelí na prioritu 1, ako sa 
vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 1 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Časť finančného krytia v rámci 
zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 5 
311 000 000 EUR v bežných cenách 
v súlade s ročným rozdelením stanoveným 
v prílohe V.

1. Časť finančného krytia v rámci 
zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 
5 939 794 375 EUR v stálych cenách roku 
2018 (t. j. 6 694 261 648 EUR v bežných 
cenách) v súlade s ročným rozdelením 
stanoveným v prílohe V.

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať rozpočet predchádzajúceho fondu, ako aj rovnaký podiel alokovaný 
v rámci zdieľaného riadenia a v rámci priameho riadenia. Výpočet zohľadňuje stanovisko 
výboru BUDG.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Pokiaľ ide o operácie 
v najvzdialenejších regiónoch, každý 
dotknutý členský štát alokuje v rámci 
svojej finančnej podpory Únie stanovenej 
v prílohe V najmenej:

vypúšťa sa

a) 102 000 000 EUR pre Azory a 
Madeiru;

b) 82 000 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

c) 131 000 000 EUR pre Guadeloupe, 
Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Svätý Martin.

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov sú zoskupené v novej kapitole 5a.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kompenzácia uvedená v článku 21 
neprekročí 50 % každej alokácie uvedenej 
v odseku 2 písm. a), b) a c).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov sú zoskupené v novej kapitole 5a.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Časť finančného krytia v rámci 
priameho a nepriameho riadenia v zmysle 
hlavy III je EUR 829 000 000 v bežných 
cenách.

1. Časť finančného krytia v rámci 
priameho a nepriameho riadenia v zmysle 
hlavy III je 927 149 255 EUR v stálych 
cenách roku 2018 (t. j. 1 044 914 876 
EUR v bežných cenách).
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Odôvodnenie

Mal by sa zachovať rozpočet predchádzajúceho fondu, ako aj rovnaký podiel alokovaný 
v rámci zdieľaného riadenia a v rámci priameho riadenia. Výpočet zohľadňuje stanovisko 
výboru BUDG.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príprava, monitorovanie 
a hodnotenie dohôd o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva a účasti Únie 
v regionálnych organizáciách pre riadenie 
rybárstva;

b) príprava, monitorovanie 
a hodnotenie účasti Únie v regionálnych 
organizáciách pre riadenie rybárstva;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s článkom 16 nariadenia 
(EÚ) č. [všeobecné nariadenie] každý 
členský štát pripraví jediný program na 
implementáciu priorít uvedených 
v článku 4.

1. V súlade s článkom 16 nariadenia 
(EÚ) č. [všeobecné nariadenie] každý 
členský štát pripraví jediný národný 
program a/alebo regionálne operačné 
programy na implementáciu priorít 
uvedených v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade potreby akčný plán pre 
najvzdialenejšie regióny uvedený 
v odseku 4.

c) v prípade potreby akčný plán pre 
najvzdialenejšie regióny uvedený v článku 
29b.
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Odôvodnenie

Všetky ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov sú zoskupené v novej kapitole 5a.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v prípade potreby regionálny 
operačný program pre orgány na nižšej 
ako celoštátnej úrovni zodpovedné za 
rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.

Odôvodnenie

Ak sa členským štátom ponechá slobodná možnosť vytvárať regionálne operačné programy 
v rámci národného programovania pre príslušné regióny v tejto oblasti, umožní to 
inteligentnejšie výdavky a stratégie regionálnej špecializácie v rámci finančného krytia 
ENRF.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Dotknuté členské štáty pripravia 
v rámci svojho programu akčný plán pre 
každý zo svojich najvzdialenejších 
regiónov uvedených v článku 6 ods. 2, 
v ktorom sa stanoví:

4. Dotknuté členské štáty pripravia v 
rámci svojho programu, a to spoločne 
s príslušnými orgánmi a zainteresovanými 
stranami zo svojich území, akčný plán pre 
každý zo svojich regiónov vrátane
najvzdialenejších regiónov uvedených v 
článku 6 ods. 2, v ktorom sa stanoví:

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) stratégia udržateľného využívania 
rybolovných zdrojov a udržateľného 
rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

a) stratégia udržateľného využívania 
rybolovných zdrojov a udržateľného 
rozvoja odvetví modrého hospodárstva
a súčasne boja proti morskému odpadu 
a presadzovania miestneho rozvoja 
vedeného komunitou a rybárskych 
miestnych akčných skupín (ďalej len 
„RMAS“);

Odôvodnenie

Naďalej by sa mal klásť dôraz na miestny rozvoj vedený komunitou a rybárske miestne akčné 
skupiny (RMAS) a je nutné zvýšiť ich financovanie, keďže umožňujú miestnym rybárskym 
komunitám riešiť výzvy na najnižšej úrovni a využívať znalosti miestnych zainteresovaných 
strán na riešenie miestnych záležitostí.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia vypracuje analýzu pre 
každú morskú oblasť, v ktorej uvedie 
spoločné silné a slabé stránky danej 
morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia 
cieľov SRP uvedených v článku 2 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. V tejto 
analýze sa prípadne zohľadnia existujúce 
stratégie pre morské oblasti 
a makroregionálne stratégie.

5. Komisia vypracuje analýzu pre 
každú morskú oblasť, v ktorej uvedie 
spoločné silné a slabé stránky danej 
morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia 
cieľov SRP uvedených v článku 2 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. V tejto 
analýze sa zohľadnia existujúce stratégie 
pre morské oblasti a makroregionálne 
stratégie.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa zriaďuje financovanie 
z verejných prostriedkov nad rámec 
ustanovení tohto nariadenia týkajúcich 
sa platieb uvedených v odseku 2, sa ako na 
celok vzťahuje odsek 1.

3. Na vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa zriaďuje financovanie 
z verejných prostriedkov nad rámec 
ustanovení tohto nariadenia týkajúcich 
sa platieb uvedených v odseku 2, sa ako na 
celok vzťahuje odsek 1, ak v tomto 
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nariadení nie je stanovené inak.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) výstavba nových prístavov, nových 
vyloďovacích miest alebo nových 
aukčných hál;

h) výstavba nových prístavov, nových 
vyloďovacích miest alebo nových 
aukčných hál, ak sa v tomto nariadení 
nestanovuje inak;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) rybolov vlečnou sieťou na 
morskom dne v hĺbke viac ako 200 metrov 
alebo akákoľvek iná činnosť zničená 
morským a pobrežným ekosystémom.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podpora podľa tejto kapitoly 
prispieva k plneniu cieľov SRP 
v environmentálnej, hospodárskej a 
sociálnej oblasti, ako aj v oblasti 
zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 
2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1. Podpora podľa tejto kapitoly 
prispieva v plnej miere k plneniu cieľov 
SRP v environmentálnej, hospodárskej a 
sociálnej oblasti, ako aj v oblasti 
zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 
2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, 
a podporuje sociálny dialóg medzi 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
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Článok 15 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) uľahčenie prístupu k úverom, 
poistným produktom a finančným 
nástrojom bez vylúčenia nutnosti grantov;

Odôvodnenie

Zavádzajú sa ďalšie oblasti, ktoré sú považované za dôležité pre rozvoj maloobjemového 
pobrežného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V záujme zníženia administratívnej 
záťaže kladenej na rybárov, ktorí sa 
venujú maloobjemovému pobrežnému 
rybolovu, akčný plán zohľadňuje 
možnosť zjednodušeného jednotného 
formulára žiadosti týkajúcej sa opatrení 
ENRF alebo predchádzajúcej existencie 
zjednodušeného jednotného formulára na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Odôvodnenie

Na rozdiel od rybárskych podnikov o rybárov, ktorí sa venujú maloobjemovému rybolovu, 
zväčša platí, že ide o osoby, ktoré nemajú administratívnu kapacitu na včasné riešenie 
administratívnych povinností. Zjednodušený jednotný formulár žiadosti výrazne zvýši ich 
šance v oblasti prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prvé nadobudnutie rybárskeho 
plavidla mladým rybárom, ktorý má v čase 

a) prvé nadobudnutie rybárskeho 
plavidla mladým rybárom, ktorý má v čase 
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predloženia žiadosti menej ako 40 rokov 
a najmenej päť rokov pracoval ako rybár 
alebo získal primeranú odbornú 
kvalifikáciu;

predloženia žiadosti menej ako 40 rokov a
najmenej tri roky pracoval ako rybár alebo 
získal primeranú odbornú kvalifikáciu;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) nová ekologicky priaznivá 
a energeticky efektívna infraštruktúra, 
napríklad nové aukčné haly alebo zberné 
zariadenia;

Odôvodnenie

Nová udržateľná infraštruktúra sa môže stať ekologicky priaznivým majákom pre podniky 
napojené na rybolovné činnosti (napríklad informačné miesta pre cestovný ruch, reštaurácie, 
zberné zariadenie pre stratený rybársky výstroj a morský odpad, ako aj pre nechcené úlovky).

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) s cieľom zlepšiť ich 
environmentálnu udržateľnosť a 
energetickú účinnosť, ekologickú 
renováciu a obnovu starých budov a 
infraštruktúry, keďže táto činnosť priamo 
súvisí s činnosťou rybolovu.

Odôvodnenie

Zanedbané priemyselné lokality či opustené malé dediny môžu mať infraštruktúru, ktorá sa 
môže stať ekologicky priaznivým majákom pre podniky napojené na rybolovné činnosti 
(napríklad informačné miesta pre cestovný ruch, reštaurácie, prístavné zberné zariadenia pre 
stratený rybársky výstroj a morský odpad, ako aj pre nechcené úlovky).
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plavidlá uvedené v odseku 1 sú 
vybavené na morský rybolov a majú vek 
od 5 do 30 rokov.

2. Plavidlá uvedené v odseku 1 sú 
vybavené na morský rybolov a majú vek 
menej než 30 rokov.

Odôvodnenie

Pomoc určená na nadobudnutie nových plavidiel by mala umožňovať obnovu flotíl 
ergonomickejšími, bezpečnejšími a palivovo úspornejšími plavidlami, a to bez zvýšenia 
rybolovného úsilia.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. (nový)

Podporu uvedenú v odseku 1 písm. c) 
možno udeliť len v prípade, ak možno 
dokázať, že nová infraštruktúra zlepší 
zhodnocovanie a kvalitu výrobkov a 
udržateľnosť všetkých flotíl, bez zvýšenia 
rybolovnej kapacity a v súlade s cieľmi 
SRP.

Odôvodnenie

Toto by nezvýšilo rybolovnú kapacitu, čo je v súlade s cieľmi SRP, no je to zásadne dôležité 
pre podporu príchodu mladých rybárov, pre posilnenie úsilia o boj proti zmene klímy, 
zlepšenie bezpečnosti na palube a riešenie potrieb v oblasti obnovy flotily.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. (nový)

Podporu uvedenú v odseku 1 písm. c) 
možno udeliť len v prípade, ak možno 
dokázať, že stará infraštruktúra bude 
zrenovovaná alebo obnovená v záujme 
podpory diverzifikácie príjmov, keďže táto 
činnosť je priamo spojená s rybolovnou 
činnosťou.

Odôvodnenie

Zanedbané priemyselné lokality či opustené malé dediny môžu mať infraštruktúru, ktorá sa 
môže stať ekologicky priaznivým majákom pre podniky napojené na rybolovné činnosti 
(napríklad informačné miesta pre cestovný ruch, reštaurácie, prístavné zberné zariadenia pre 
stratený rybársky výstroj a morský odpad, ako aj pre nechcené úlovky).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rybárske plavidlo je zaregistrované 
ako aktívne a vykonávalo rybolovné 
činnosti na mori najmenej 120 dní 
v každom z posledných troch kalendárnych 
rokov predchádzajúcich roku predloženia 
žiadosti o podporu;

c) rybárske plavidlo je zaregistrované 
ako aktívne a vykonávalo rybolovné 
činnosti na mori v priemere najmenej 90 
dní v každom z posledných dvoch
kalendárnych rokov predchádzajúcich roku 
predloženia žiadosti o podporu;

Odôvodnenie

Parameter priemerného počtu dní je viac v súlade s charakteristikami maloobjemového 
pobrežného rybolovu, pretože je silne závislý od meteorologických podmienok 
a mimoriadnych udalostí (úniky látok, rastlinný sliz atď.). Rozdiel v počte pracovných dní 
môže byť medzi jednotlivými rokmi veľmi významný.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. ENRF môže podporovať podniky 
pôsobiace v oblasti rybolovu 
a akvakultúry s cieľom pomôcť im získať 
prístup k nástrojom riadenia rizika, ako 
sú stimuly pre uzatváranie poistných 
zmlúv alebo zriaďovanie vzájomných 
fondov, s cieľom pokryť straty spôsobené 
jednou alebo viacerými z týchto udalostí:

a) prírodné katastrofy, v súlade 
s ustanoveniami stanovenými pre Fond 
solidarity EÚ;

b) významné negatívne poveternostné 
udalosti;

c) náhle zmeny v kvalite a množstve 
vody, za ktoré prevádzkovateľ nenesie 
zodpovednosť;

d) choroby v odvetví akvakultúry, 
nefunkčnosť alebo zničenie výrobných 
zariadení, ak za ne prevádzkovateľ 
nenesie zodpovednosť;

e) náklady na záchranu rybárov 
alebo rybárskych plavidiel v prípade 
nehôd na mori počas ich rybolovných 
činností.

Odôvodnenie

Podobne ako v odvetví poľnohospodárstva sa zavádza podpora z ENRF určená na nástroje 
riadenia rizika, ako sú stimuly pre poistné zmluvy alebo vzájomné fondy, s konkrétnymi 
dôvodmi vymedzenými v samotnom odseku.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Z ENRF sa môžu podporovať 
akcie zamerané na podporu sociálneho 
dialógu medzi zainteresovanými stranami, 
najmä pokiaľ ide o tieto akcie vykonávané 
odborovými zväzmi a zamestnávateľskými 
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zväzmi, ktoré uzatvárajú vnútroštátne 
kolektívne zmluvy:

a) odborná príprava mladých
podnikateľov v odvetví rybárstva;

b) profesijný rozvoj a rozvoj zručností 
pre udržateľný rybolov;

c) zvyšovanie povedomia o správnych 
rybárskych postupoch a ochrane 
biodiverzity;

d) bezpečnosť a ochrana ľudského 
života na mori;

e) zdravie a bezpečnosť pracovníkov 
na palube.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že programovanie ENRF nemôže ignorovať podporu sociálnej oblasti 
činnosti.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. ENRF môže podporovať podniky 
pôsobiace v oblasti rybolovu 
a akvakultúry s cieľom pomôcť im získať 
prístup k nástrojom riadenia rizika, ako 
sú stimuly pre uzatváranie poistných 
zmlúv alebo zriaďovanie vzájomných 
fondov, s cieľom pokryť straty spôsobené 
jednou alebo viacerými z týchto udalostí:

a) prírodné katastrofy;

b) nepriaznivé poveternostné 
podmienky;

c) náhle zmeny v kvalite a množstve 
vody, za ktoré prevádzkovateľ nenesie 
zodpovednosť;

d) choroby v odvetví akvakultúry, 
nefunkčnosť alebo zničenie výrobných 
zariadení, ak za ne prevádzkovateľ 
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nenesie zodpovednosť;

e) náklady na záchranu rybárov 
alebo rybárskych plavidiel v prípade 
nehôd na mori počas ich rybolovných 
činností.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade odvetvia poľnohospodárstva sa navrhuje podpora z ENRF určená na 
nástroje riadenia rizika, ako sú stimuly pre poistné zmluvy alebo vzájomné fondy v prípadoch 
vymedzených v písmenách a) až e).

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2– písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obchodné činnosti predmetného 
plavidla sa pozastavia minimálne na 90 po 
sebe nasledujúcich dní a 

a) obchodné a rybolovné činnosti 
predmetného plavidla sa pozastavia 
minimálne na 30 po sebe nasledujúcich dní 
a 

Odôvodnenie

V prípade plavidla, ktoré by sa nevyužívalo 90 po sebe nasledujúcich dní a ktoré by prišlo 
o 30 % svojho obratu, by nemohla nastať ekonomická obnova.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hospodárske straty vyplývajúce z 
pozastavenia predstavujú viac než 30 % 
ročného obratu predmetného podniku, čo 
sa vypočíta na základe priemerného obratu 
daného podniku za predchádzajúce tri 
kalendárne roky.

b) hospodárske straty vyplývajúce z 
pozastavenia predstavujú viac než 30 % 
ročného obratu predmetného podniku, čo 
sa vypočíta na základe priemerného obratu 
daného podniku za predchádzajúci 
kalendárny rok.



PE628.643v02-00 42/63 AD\1172852SK.docx

SK

Odôvodnenie

Podmienky súvisiace s činnosťou lodí alebo námorníkov počas posledných troch rokov nie sú 
prijateľné. Vylučujú plavidlá a námorníkov, ktorí svoju činnosť začínajú, a teda aj podniky, 
ktorých finančná rovnováha je najkrehkejšia.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vlastníkom rybárskych plavidiel, 
ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré v 
každom z posledných troch kalendárnych 
rokov predchádzajúcich roku predloženia 
žiadosti o podporu vykonávali minimálne 
120 dní rybolovné činnosti na mori alebo

a) vlastníkom rybárskych plavidiel, 
ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré v 
každom z posledných dvoch kalendárnych 
rokov predchádzajúcich roku predloženia 
žiadosti o podporu vykonávali v priemere
minimálne 90 dní rybolovné činnosti na 
mori alebo

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rybárom, ktorí v každom 
z posledných troch kalendárnych rokov 
predchádzajúcich roku predloženia žiadosti 
pracovali minimálne 120 dní na palube 
rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka 
mimoriadne pozastavenie.

b) rybárom, ktorí v každom z
posledných dvoch kalendárnych rokov 
predchádzajúcich roku predloženia žiadosti 
pracovali minimálne 90 dní na palube 
rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka 
mimoriadne pozastavenie.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Podpora ľudského kapitálu, vytvárania 
pracovných miest a sociálneho dialógu
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1. Z ENRF sa môže na účely podpory 
ľudského kapitálu, vytvárania pracovných 
miest a sociálneho dialógu podporovať:

a) odborná príprava, celoživotné 
vzdelávanie, spoločné projekty, šírenie 
hospodárskych, technických, regulačných 
či vedeckých znalostí a inovačných 
postupov a získavanie nových odborných 
zručností predovšetkým v oblasti 
udržateľného hospodárenia s morskými 
ekosystémami, hygieny, zdravia, 
bezpečnosti, činností v námornom odvetví, 
inovácie a podnikania;

b) vytváranie sietí a výmena 
skúseností a najlepších postupov medzi 
zainteresovanými stranami vrátane 
organizácií podporujúcich rovnosť 
príležitostí žien a mužov, presadzovanie 
úlohy žien v rybárskych komunitách 
a presadzovanie nedostatočne 
zastúpených skupín, ktoré sa zúčastňujú 
na maloobjemovom pobrežnom rybolove 
alebo rybolove v stoji;

c) sociálny dialóg na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni, na ktorom sa zúčastňujú rybári, 
sociálni partneri a iné príslušné 
zainteresované strany.

2. Podpora uvedená v odseku 1 sa 
môže poskytnúť aj manželom/manželkám 
samostatne zárobkovo činných rybárov 
alebo, ak to umožňuje vnútroštátne právo, 
životným partnerom samostatne 
zárobkovo činných rybárov za podmienok 
stanovených v článku 2 písm. b) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/41/EÚ (1).

3. Podpora uvedená v odseku 1 
písm. a) sa môže poskytnúť len na 
obdobie najviac dvoch rokov na odbornú 
prípravu osôb mladších ako 40 rokov, 
ktorých príslušný členský štát uznal za 
nezamestnaných (ďalej len „účastník 
odbornej prípravy“). Táto podpora sa 
obmedzí na odbornú prípravu na palube 
malého plavidla na pobrežný rybolov, 
ktoré vlastní profesionálny rybár, ktorá sa 
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formalizuje zmluvou medzi účastníkom 
odbornej prípravy a vlastníkom plavidla, 
ktorú uznáva príslušný členský štát, a tiež 
na kurzy zamerané na udržateľné 
rybolovné postupy a ochranu morských 
biologických zdrojov v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013.

4. Podpora podľa odseku 3 sa 
poskytuje profesionálnym rybárom na 
pokrytie platu účastníka odbornej 
prípravy a súvisiacich nákladov a vypočíta 
sa v súlade s článkom 67 ods. 5 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s ohľadom 
na hospodársku situáciu a životnú úroveň 
príslušného členského štátu. Uvedená 
podpora nepresiahne maximálnu sumu 
40 000 EUR na každého prijímateľa 
počas programového obdobia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje článok 29 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 venovaný podpore ľudského kapitálu. Najmä 
v prípade pobrežných komunít závislých od rybolovných činností je mimoriadne dôležité, aby 
mohli podporovať začleňovanie nových kvalifikovaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zber a spracovanie údajov na účely 
riadenia rybárstva a vedecké účely

Zber, spracovanie a šírenie údajov na účely 
riadenia rybárstva a vedecké účely

Odôvodnenie

Šírenie je v záujme zapojenia miestnych aktérov a pracovníkov v odvetví rybárstva do procesu 
vykonávania ENRF čoraz dôležitejšie.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z ENRF možno podporovať zber, 
správu a využívanie údajov na účely 
riadenia rybárstva a vedecké účely, ktoré 
sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 
a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a 
podrobnejšie špecifikované v nariadení 
(EÚ) č. 2017/1004, na základe národných 
pracovných plánov uvedených v článku 6 
nariadenia (EÚ) 2017/1004.

1. Z ENRF možno podporovať zber, 
správu, využívanie a šírenie údajov na 
účely riadenia a vedecké účely 
v odvetviach rybárstva a akvakultúry, 
ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a
článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a 
podrobnejšie špecifikované v nariadení 
(EÚ) č. 2017/1004, na základe národných 
pracovných plánov uvedených v článku 6 
nariadenia (EÚ) 2017/1004.

Odôvodnenie

Šírenie je v záujme zapojenia miestnych aktérov a pracovníkov v odvetví rybárstva do procesu 
vykonávania ENRF čoraz dôležitejšie.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa

Kompenzácia dodatočných nákladov na 
produkty rybolovu a akvakultúry 
v najvzdialenejších regiónoch

1. Z ENRF možno podporovať 
kompenzáciu dodatočných nákladov, 
ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, 
chove, spracovaní a uvádzaní na trh 
určitých produktov rybolovu a 
akvakultúry z najvzdialenejších regiónov 
uvedených v článku 6 ods. 2.

2. V súlade s kritériami stanovenými 
podľa odseku 7 každý dotknutý členský 
štát zostaví pre regióny uvedené 
v odseku 1 zoznam produktov rybolovu 
a akvakultúry oprávnených na 
kompenzáciu, a stanoví ich množstvo.

3. Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní 
množstiev podľa odseku 2 členské štáty 
zohľadnia všetky relevantné faktory, 
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najmä potrebu zabezpečiť súlad 
kompenzácie s pravidlami SRP.

4. Kompenzáciu nemožno poskytnúť na 
produkty rybolovu a akvakultúry:

a) ktoré ulovili plavidlá tretích krajín 
s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa 
plavia pod vlajkou Venezuely a svoju 
činnosť vykonávajú vo vodách Únie 
v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
2015/156531;

b) ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie, 
ktoré nie sú zaregistrované v prístave 
jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

c) ktoré boli dovezené z tretích krajín.

5. Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak 
suroviny dodané predmetnému 
najvzdialenejšiemu regiónu nepostačujú 
na využitie kapacity spracovateľského 
odvetvia v danom regióne.

6. Pri kompenzácii vyplatenej 
prijímateľom, ktorí vykonávajú činnosti 
uvedené v odseku 1 v najvzdialenejších 
regiónoch alebo vlastnia plavidlo 
zaregistrované v prístave v týchto 
regiónoch, sa s cieľom zabrániť 
nadmernej kompenzácii zohľadnia:

a) dodatočné náklady v prípade každého 
produktu rybolovu a akvakultúry alebo 
kategórie týchto produktov, ktoré vznikli v 
dôsledku špecifických znevýhodnení 
predmetných regiónov, a

b) všetky ďalšie typy verejnej intervencie, 
ktorá má vplyv na výšku dodatočných 
nákladov.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 52 delegované akty s 
cieľom stanoviť kritériá výpočtu 
dodatočných nákladov, ktoré vznikli v 
dôsledku špecifických znevýhodnení 
predmetných regiónov.

_________________

31 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1565 zo 
14. septembra 2015 o schválení 
Vyhlásenia o udelení rybolovných 
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možností vo vodách EÚ rybárskym 
plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou 
Venezuelskej bolívarovskej republiky vo 
výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží 
Francúzskej Guyany, v mene Európskej 
únie (Ú. v. EÚ L 244, 14.9.2015, s. 55).

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov sú zoskupené v novej kapitole 5a.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kompenzácie poskytované rybárom 
za zber strateného rybárskeho výstroja a
morského odpadu z mora;

a) kompenzácie poskytované rybárom 
za zber strateného rybárskeho výstroja, 
morského odpadu z mora a aj za zber 
morských rias rodu Sargassum 
v dotknutých najvzdialenejších regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do prístavov s cieľom 
poskytnúť primerané zberné zariadenia pre 
stratený rybársky výstroj a morský odpad
zozbieraný z mora;

b) investície do prístavov s cieľom 
poskytnúť primerané zberné zariadenia pre 
stratený rybársky výstroj a morský odpad, 
ako aj nechcené úlovky podľa článku 15 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zozbierané 
z mora;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) opatrenia zamerané na vyčistenie 
prístavných, pobrežných a rybolovných 
oblastí Únie, a to najmä od plastov.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ochranu druhov podľa smernice 
92/43/EHS a smernice 2009/147/ES v 
súlade s prioritnými akčnými rámcami 
stanovenými v článku 8 smernice 
92/43/EHS.

f) ochranu druhov podľa smernice 
92/43/EHS a smernice 2009/147/ES v 
súlade s prioritnými akčnými rámcami 
stanovenými v článku 8 smernice 
92/43/EHS a ochranu všetkých druhov 
chránených podľa CITES (Dohovoru 
o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín) a/alebo zaradených do Červenej 
knihy IUCN (Medzinárodnej únie na 
ochranu prírody a prírodných zdrojov).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Produktívne investície do 
akvakultúry podľa tohto článku možno 
podporovať len prostredníctvom 
finančných nástrojov stanovených 
v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] 
a prostredníctvom programu InvestEU v 
súlade s článkom 10 daného nariadenia.

3. Produktívne investície do 
akvakultúry podľa tohto článku možno 
podporovať prostredníctvom grantov alebo
finančných nástrojov stanovených 
v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] 
a prostredníctvom programu InvestEU v 
súlade s článkom 10 daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej 
organizácie trhov s produktmi rybolovu 
a akvakultúry, ktoré sú stanovené v 
článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a 
podrobnejšie špecifikované v nariadení 
(ES) č. 1379/2013. Okrem toho z neho 
možno podporovať aj akcie na podporu 
obchodovania s produktmi rybolovu 
a akvakultúry, ich kvality a pridanej 
hodnoty.

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej 
organizácie trhov s produktmi rybolovu 
a akvakultúry, ktoré sú stanovené v 
článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a 
podrobnejšie špecifikované v nariadení 
(ES) č. 1379/2013.

Odôvodnenie

Presunuté do ďalšieho odseku venovaného marketingovým aktivitám.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z ENRF sa podporujú aj akcie na 
podporu obchodovania s produktmi 
rybolovu a akvakultúry, ich kvality 
a pridanej hodnoty. Z ENRF sa 
podporujú najmä marketingové aktivity 
udržateľného rybárskeho cestovného 
ruchu, ktoré majú pridanú hodnotu 
z hľadiska vytvárania pracovných miest, 
diverzifikácie príjmov a rozvoja 
cestovného ruchu a podnikateľských 
aktivít.

Odôvodnenie

Z nového ENRF by sa mal podporovať rekreačný rybolov vzhľadom na jeho možný význam 
z hľadiska vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rozvoja pre maloobjemový rybolov 
a pobrežné komunity.

Pozmeňujúci návrh 82
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Návrh nariadenia
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24b

Štatistická informačná sieť pre 
akvakultúru

1. Z ENRF možno podporovať zber, 
správu a využívanie údajov na riadenie 
akvakultúry, ako sa uvádza v článku 34 
ods. 1 písm. a) a e), článku 34 ods. 5 
a v článku 35 ods. 1 písm. d) nariadenia 
(EÚ) č. 1380/2013 na zriadenie siete 
štatistických informácií o akvakultúre 
(ASIN-RISA) a národných pracovných 
plánov na jej implementáciu.

2. Odchylne od článku 2 sa podpora 
uvedená v odseku 1 tohto článku môže 
poskytovať aj na operácie mimo územia 
Únie.

3. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, v ktorých sa stanovia pravidlá 
týkajúce sa postupov, formátu a časového 
harmonogramu pre vytvorenie siete 
ASIN-RISA uvedené v odseku 1. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v rámci 
konzultačného postupu uvedeného 
v článku 53 ods. 2.

4. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa schvália alebo zmenia 
národné pracovné plány uvedené v odseku 
1, do 31. decembra roku 
predchádzajúceho roku, od ktorého sa má 
pracovný plán uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Z ENRF možno podporovať aj 
investície do inovovania spracúvania 
produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj 
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do presadzovania partnerstiev medzi 
organizáciami výrobcov a vedeckými 
entitami.

Odôvodnenie

Inovačné potreby v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry sú reálne, 
napríklad na podporu digitálneho cestovného ruchu a cestovného ruchu zameraného na 
rybolov. Tento cieľ však nie je výslovne uvedený v článku 35 nariadenia č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Produktívne investície do 
akvakultúry podľa tohto článku možno 
podporovať len prostredníctvom 
finančných nástrojov stanovených 
v článku 52 nariadenia (EÚ) 
č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia] a prostredníctvom 
programu InvestEU v súlade s článkom 
10 daného nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať zber, správu 
a využívanie údajov na účely prehĺbenia 
poznatkov o stave morského prostredia 
s cieľom:

Z ENRF možno takisto podporovať zber, 
správu a využívanie údajov na účely 
prehĺbenia poznatkov o stave morského 
prostredia s cieľom:

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c – bod i (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zvýšiť dostupnosť spoľahlivých 
údajov o úlovkoch rekreačného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z ENRF sa môže podporovať výskum 
v morskom prostredí a na morskom dne, 
mapovanie morského dna 
a charakterizácia oceánov a morského 
dna.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a

Ochrana prírody a druhov

Z ENRF sa podporuje vykonávanie 
opatrení na ochranu prírody v súlade so 
Svetovou chartou ochrany prírody OSN, 
najmä s jej článkami 21, 22, 23 a 24.

Z ENRF sa takisto podporujú opatrenia 
zamerané na dobrovoľnú spoluprácu 
a koordináciu s medzinárodnými 
orgánmi, organizáciami a inštitúciami 
a medzi nimi s cieľom zhromaždiť 
prostriedky na boj proti NNN rybolovu, 
pytliactvu morských druhov a zabíjaniu 
druhov považovaných za „predátorské“ 
populácie rýb.
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Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 29 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29b

Vyčistenie oceánov

Z ENRF sa podporuje vykonávanie 
opatrení na vyčistenie morí a oceánov od 
všetkých druhov odpadu, a predovšetkým 
od plastov, „plastových kontinentov“ 
a nebezpečného alebo rádioaktívneho 
odpadu.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Hlava 2 – kapitola 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA Va

Najvzdialenejšie regióny

Článok 29a 

Rozpočtové zdroje

1. Pokiaľ ide o operácie 
v najvzdialenejších regiónoch, každý 
dotknutý členský štát alokuje v rámci 
svojej finančnej podpory Únie stanovenej 
v prílohe V najmenej:

a) 114 076 262 EUR v stálych cenách 
roku 2018 (t. j. 128 566 125 EUR v 
bežných cenách) pre Azory a Madeiru;

b) 91 708 367 EUR v stálych cenách 
roku 2018 (t. j. 103 357 081 EUR v 
bežných cenách) pre Kanárske ostrovy;

c) 146 509 709 EUR v stálych cenách 
roku 2018 (t. j. 165 119 239 EUR v 
bežných cenách) pre Guadeloupe, 
Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, 
Réunion a Svätý Martin.

2. Každý členský štát určí časť 
finančných prostriedkov v rámci limitu 
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70 % alokácie uvedenej v odseku 1, ktorá 
sa vyčlení na kompenzáciu podľa 
článku 29c.

3. Odchylne od článku 9 ods. 8 tohto 
nariadenia a článku 19 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia], a s cieľom 
zohľadniť meniace sa podmienky môžu 
členské štáty každoročne upravovať 
zoznam a množstvá oprávnených 
produktov rybolovu a úroveň 
kompenzácie uvedené v článku 29c za 
predpokladu, že sú dodržané množstvá 
uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Úpravy sú možné iba vtedy, ak dopĺňajú 
plány kompenzácií iného regiónu tohto 
istého členského štátu. Členský štát 
vopred informuje Komisiu o úpravách.

Článok 29b

Akčný plán

Dotknuté členské štáty pripravia v rámci 
svojho programu akčný plán pre každý zo 
svojich najvzdialenejších regiónov, 
v ktorom sa stanoví:

a) stratégia udržateľného využívania 
rybolovných zdrojov a udržateľného 
rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

b) opis hlavných plánovaných 
činností a zodpovedajúcich finančných 
prostriedkov vrátane:

i) štrukturálnej podpory odvetvia 
rybolovu a akvakultúry podľa hlavy II;

ii) kompenzácie dodatočných 
nákladov uvedených v článku 29c vrátane 
výšky dodatočných nákladov vypočítaných 
dotknutým členským štátom a výšky 
pomoci odhadovanej ako kompenzácia;

iii) všetkých ostatných investícií do 
udržateľného modrého hospodárstva 
potrebných na dosiahnutie udržateľného 
rozvoja pobrežných oblastí.

Článok 29c

Kompenzácia dodatočných nákladov
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1. Z ENRF možno podporovať 
kompenzáciu dodatočných nákladov, 
ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, 
chove, spracovaní a uvádzaní na trh 
určitých produktov rybolovu 
a akvakultúry z najvzdialenejších 
regiónov.

2. V súlade s kritériami stanovenými 
podľa odseku 7 každý dotknutý členský 
štát zostaví pre regióny uvedené 
v odseku 1 zoznam produktov rybolovu 
a akvakultúry oprávnených na 
kompenzáciu, a stanoví ich množstvo.

3. Pri zostavovaní zoznamu 
a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 
členské štáty zohľadnia všetky relevantné 
faktory, najmä potrebu zabezpečiť súlad 
kompenzácie s pravidlami SRP.

4. Kompenzáciu nemožno poskytnúť 
na produkty rybolovu a akvakultúry: 

a) ktoré ulovili rybárske plavidlá 
tretích krajín s výnimkou rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou 
Venezuely a svoju činnosť vykonávajú vo 
vodách Únie v súlade s rozhodnutím Rady 
(EÚ) 2015/15651a; 

b) ktoré ulovili rybárske plavidlá 
Únie, ktoré nie sú zaregistrované 
v prístave jedného z regiónov uvedených 
v odseku 1; c) ktoré ulovili rybárske 
plavidlá Únie zaregistrované v prístave 
jedného z najvzdialenejších regiónov 
uvedených v odseku 349 ZFEÚ, ktoré 
však nevykonávajú svoju činnosť v tomto 
regióne; d)ktoré boli dovezené z tretích 
krajín.

5. Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, 
ak suroviny dodané predmetnému 
najvzdialenejšiemu regiónu nepostačujú 
na využitie kapacity spracovateľského 
odvetvia v danom regióne.

6. Pri kompenzácii vyplatenej 
prijímateľom, ktorí vykonávajú činnosti 
uvedené v odseku 1 v najvzdialenejších 
regiónoch alebo vlastnia plavidlo 
zaregistrované v prístave v týchto 
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regiónoch a vykonávajú tam svoju 
činnosť, sa s cieľom zabrániť nadmernej 
kompenzácii zohľadnia:

a) dodatočné náklady v prípade 
každého produktu rybolovu a akvakultúry 
alebo kategórie týchto produktov, ktoré 
vznikli v dôsledku špecifických 
znevýhodnení predmetných regiónov, a

b) všetky ďalšie typy verejnej 
intervencie, ktorá má vplyv na výšku 
dodatočných nákladov.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 52 delegované akty 
s cieľom stanoviť kritériá výpočtu 
dodatočných nákladov, ktoré vznikli 
v dôsledku špecifických znevýhodnení 
predmetných regiónov.

Článok 29d

Obnova flotíl a súvisiace opatrenia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, 
s cieľom zvýšiť bezpečnosť osôb a ich 
podmienok zamestnávania na mori, 
dodržiavať európske hygienické normy, 
bojovať proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu a dosiahnuť väčšiu 
environmentálnu efektívnosť môže ENRF 
v najvzdialenejších regiónoch 
podporovať:

1. nákup náhradných plavidiel alebo 
nových plavidiel, v prípade ktorých musí 
príjemca:

a) dodržiavať limity povolenej 
rybolovnej kapacity;

b) zabezpečiť sociálnu, ekologickú a 
hospodársku udržateľnosť rybolovu a 
dosiahnuť cieľ maximálneho 
udržateľného výnosu (MSY);

c) zaviazať sa poskytnúť orgánom 
dohľadu, ako aj na vedecké účely 
podrobné údaje o zložení úlovkov a 
nechcených vedľajších úlovkov; to môže 
zahŕňať inštaláciu elektronických 
monitorovacích systémov;
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d) zostať zaregistrovaný v 
najvzdialenejšom regióne aspoň 15 rokov 
od dátumu poskytnutia pomoci;

e) vylodiť všetky svoje úlovky v 
najvzdialenejšom regióne;

2. nákup alebo modernizáciu motora, 
ktorého výkon môže byť vyšší ako výkon 
súčasného motora, ak je to riadne 
odôvodnené bezpečnostnými dôvodmi na 
mori, a bez toho, aby došlo k zvýšeniu 
rybolovného úsilia; 

3. obnovenie drevenej paluby 
rybolovného plavidla, ak je to potrebné na 
zlepšenie námornej bezpečnosti podľa 
objektívnych technických kritérií 
námornej architektúry;

4. výstavba a modernizácia prístavov, 
prístavnej infraštruktúry, vyloďovacích 
miest, aukčných hál, lodeníc a
lodiarskych a opravárenských dielní 
nachádzajúcich sa v rybárskych 
prístavoch najvzdialenejších regiónov, ak 
to prispieva k vykonávaniu udržateľného 
a selektívneho rybolovu v 
najvzdialenejších regiónoch;

5. štúdiu o stabilite a technických 
usmerneniach na projektovanie kormidiel 
alebo pohonných zariadení;

6. spoločné zariadenia na 
zhlukovanie rýb ukotvené 
v najvzdialenejších regiónoch len vtedy, 
ak takéto zariadenia prispievajú k 
udržateľnému a selektívnemu rybolovu.

Článok 29e 

Štatistická sieť pre populácie rýb

v najvzdialenejších regiónoch (ORFSN)

1. Z ENRF možno podporovať zber, 
správu a využívanie údajov na účely 
riadenia populácií rýb v najvzdialenejších 
regiónoch, ako je stanovené v článku 2 
ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, 
s cieľom zriadiť štatistickú sieť pre 
populácie rýb a národné pracovné plány 
na jej implementáciu, a to v záujme 
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dosiahnutia cieľov maximálneho 
udržateľného výnosu uvedených v článku 
2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2. Odchylne od článku 2 sa podpora 
uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj 
na operácie vykonávané mimo územia 
Únie.

3. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými stanoví pravidlá týkajúce sa 
postupov, formátu a časových 
harmonogramov týkajúcich sa zriadenia 
siete ORFSN uvedenej v odseku 1. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v rámci 
konzultačného postupu uvedeného 
v článku 53 ods. 2.

4. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými schváli alebo zmení národné 
pracovné plány uvedené v odseku 1, do 
31. decembra roku, ktorý predchádza 
roku, od ktorého sa má uplatňovať 
pracovný plán. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 53 ods. 2.

Článok 29f  

Štátna pomoc

1. Pokiaľ ide o produkty rybolovu 
a akvakultúry uvedené 
v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa uplatňujú 
jej články 107, 108 a 109, Komisia môže 
v súlade s článkom 108 ZFEÚ povoliť 
prevádzkovú pomoc pre najvzdialenejšie 
regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ 
v rámci odvetví výroby, spracovania 
a uvádzania produktov rybolovu 
a akvakultúry na trh s cieľom zmierniť 
obmedzenia špecifické pre uvedené 
regióny z dôvodu ich izolácie, ostrovného 
charakteru a mimoriadnej odľahlosti.

2. Členské štáty môžu udeliť ďalšie 
financovanie na vykonávanie plánov 
kompenzácie uvedených v článku 29c. 
V takomto prípade členské štáty oznámia 
štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže 
schváliť v súlade s týmto nariadením ako 
súčasť takýchto plánov. Takto oznámená 
štátna pomoc sa tiež považuje za 
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oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 
prvej vety ZFEÚ.

Článok 29g 

Revízia – POSEI

Komisia predloží správu o uplatňovaní 
ustanovení tejto kapitoly do konca roka 
2023 a v prípade potreby predloží 
príslušné návrhy. Komisia vyhodnotí 
možnosť vytvorenia programu osobitných 
alternatív pre odľahlosť a ostrovný 
charakter (POSEI) pre námorné 
a rybárske záležitosti.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z ENRF sa financuje tvorba a šírenie 
informácií o trhu s produktmi rybolovu 
a akvakultúry zo strany Komisie v súlade 
s článkom 42 nariadenia (EÚ) 
č. 1379/2013.

Z ENRF sa financuje tvorba a šírenie 
informácií o trhu s produktmi rybolovu a
akvakultúry zo strany Komisie v súlade s
článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, 
najmä financovaním siete ASIN-RISA a 
štatistickej siete pre populácie rýb 
v najvzdialenejších regiónoch (ORFSN) 
uvedenej v článku 29d.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 43 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpory integrovanej správy 
a riadenia námornej politiky, okrem iného 
aj prostredníctvom námorného 
priestorového plánovania, stratégií pre 
morské oblasti a regionálnej námornej 
spolupráce;

b) podpory integrovanej správy a
riadenia námornej politiky, okrem iného aj 
prostredníctvom námorného priestorového 
plánovania, stratégií pre morské oblasti,
regionálnej námornej spolupráce, 
makroregionálnych stratégií Únie 
a cezhraničnej spolupráce;

Pozmeňujúci návrh 93
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Návrh nariadenia
Článok 43 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podpora opatrení na ochranu a 
obnovu biodiverzity a ekosystémov 
v morských a pobrežných oblastiach 
poskytovaním kompenzácie rybárom za 
zber strateného rybárskeho výstroja alebo 
morského odpadu z mora.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu niektorých 
výrobkov z plastov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 45 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 45a

Vyčistenie oceánov

Z ENRF sa podporuje vykonávanie 
opatrení na vyčistenie morí a oceánov od 
všetkých druhov odpadu, a predovšetkým 
od plastov, „plastových kontinentov“ 
a nebezpečného alebo rádioaktívneho 
odpadu.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 45 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 45b

Ochrana prírody a druhov

Z ENRF sa podporuje vykonávanie 
opatrení na ochranu prírody v súlade so 
Svetovou chartou ochrany prírody OSN, 
najmä s jej článkami 21, 22, 23 a 24. 
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Z ENRF sa takisto podporujú opatrenia 
zamerané na dobrovoľnú spoluprácu 
a koordináciu s medzinárodnými 
orgánmi, organizáciami a inštitúciami 
a medzi nimi s cieľom zhromaždiť 
prostriedky na boj proti NNN rybolovu, 
pytliactvu morských druhov a zabíjaniu 
druhov považovaných za „predátorské“ 
populácie rýb.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) právne subjekty usadené v 
členskom štáte alebo tretej krajine uvedené 
v pracovnom programe na základe 
podmienok špecifikovaných v odsekoch 3 
a 4;

a) právne subjekty usadené v 
členskom štáte, zámorskej krajine a na 
zámorskom území alebo v tretej krajine 
uvedené v pracovnom programe na základe 
podmienok špecifikovaných v odsekoch 3 
a 4;
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