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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za izboljšanje usklajevanja in za 
uskladitev izvajanja podpore iz skladov v 
okviru deljenega upravljanja („skladi“) je 
bila sprejeta Uredba (EU) xx/xx 

(3) Za izboljšanje usklajevanja in za 
uskladitev izvajanja podpore iz skladov v 
okviru deljenega upravljanja („skladi“) je 
bila sprejeta Uredba (EU) xx/xx 
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Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o 
skupnih določbah] („uredba o skupnih 
določbah“)3, katere glavni namen je 
poenostavitev izvajanja politike na 
usklajen način. Navedene skupne določbe 
se uporabljajo za del ESPR v okviru 
deljenega upravljanja. Skladi imajo 
dopolnjujoče se cilje in enak način 
upravljanja. Uredba (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah] zato določa vrsto 
skupnih splošnih ciljev in splošnih načel, 
kot sta partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh. Vsebuje tudi skupne elemente 
strateškega načrtovanja in načrtovanja 
programov, vključno z določbami o 
partnerskem sporazumu, ki ga je treba 
skleniti z vsako državo članico, ter določa 
skupen pristop k usmerjenosti v smotrnost 
skladov. V skladu s tem vsebuje pogoje 
omogočanja, pregled rezultatov ter ureditev 
spremljanja, poročanja in ocenjevanja. 
Določene so tudi skupne določbe glede 
pravil o upravičenosti ter posebne ureditve 
za finančne instrumente, uporabo sklada 
InvestEU, lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, in finančno poslovodenje. 
Nekatere ureditve upravljanja in nadzora so 
prav tako skupne vsem skladom. V skladu 
z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih 
določbah] bi bilo v partnerskem sporazumu 
treba opisati dopolnjevanje med skladi, 
vključno z ESPR, in drugimi programi 
Unije.

Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o 
skupnih določbah] („uredba o skupnih 
določbah“)3, katere glavni namen je 
poenostavitev izvajanja politike na 
usklajen način. Navedene skupne določbe 
se uporabljajo za del ESPR v okviru 
deljenega upravljanja. Skladi imajo 
dopolnjujoče se cilje in enak način
upravljanja. Uredba (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah] zato določa vrsto 
skupnih splošnih ciljev in splošnih načel, 
kot sta partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh. Vsebuje tudi skupne elemente 
strateškega načrtovanja in načrtovanja 
programov, vključno z določbami o 
partnerskem sporazumu, ki ga je treba 
skleniti z vsako državo članico, ter določa 
skupen pristop k usmerjenosti v smotrnost 
skladov. V skladu s tem vsebuje pogoje 
omogočanja, pregled rezultatov ter ureditev 
spremljanja, poročanja in ocenjevanja. 
Določene so tudi skupne določbe glede 
pravil o upravičenosti ter posebne ureditve 
za finančne instrumente, lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost, in finančno 
poslovodenje. Nekatere ureditve 
upravljanja in nadzora so prav tako skupne 
vsem skladom. V skladu z Uredbo (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah] bi bilo v 
partnerskem sporazumu treba opisati 
dopolnjevanje med skladi, vključno z 
ESPR, in drugimi programi Unije.

_________________ _________________

3 UL C […], […], str. […]. 3 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru neposrednega upravljanja 
bi ESPR moral razviti sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi relevantnimi 
skladi in programi Unije. Omogočiti bi 

(5) V okviru neposrednega upravljanja 
bi ESPR moral razviti sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi relevantnimi 
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moral tudi financiranje v obliki finančnih 
instrumentov v okviru operacij mešanega 
financiranja, ki se izvajajo v skladu z 
Uredbo (EU) xx/xx Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o skladu 
InvestEU]5.

skladi in programi Unije.

__________________ __________________

5 UL C […], […], str. […]. 5 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Večletni finančni okvir, ki ga 
vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da 
mora proračun Unije še naprej zagotavljati 
podporo ribiški in pomorski politiki. 
Proračun ESPR bi bilo treba ohraniti vsaj 
na isti ravni kot v obdobju 2014–2020. 
Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena 
med deljeno, neposredno in posredno 
upravljanje. Zaradi zagotavljanja 
stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev 
SRP, bi morala opredelitev nacionalnih 
dodeljenih sredstev v okviru deljenega 
upravljanja za programsko obdobje 2021–
2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 
2014–2020. Posebni zneski bi morali biti 
rezervirani za najbolj oddaljene regije, 
nadzor in izvrševanje ter zbiranje in 
obdelavo podatkov za upravljanje ribištva 
in znanstvene namene, medtem ko bi bilo 
treba zneske za trajno in izredno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

__________________ __________________

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



AD\1172852SL.docx 7/61 PE628.643v02-00

SL

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Evropski pomorski sektor zajema 
več kot 5 milijonov delovnih mest in 
ustvarja skoraj 500 milijard EUR 
prihodkov na leto ter ima potencial za 
veliko več novih delovnih mest. 
Proizvodnja svetovnega oceanskega 
gospodarstva je trenutno ocenjena na 
1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 
2030 več kot podvojilo. Potreba, da se 
dosežejo cilji Pariškega sporazuma glede 
emisij CO2, pomeni, da je treba vsaj 30 % 
proračuna Unije uporabiti za ukrepe, 
povezane z bojem proti podnebnim 
spremembam. Povečati je tudi treba
učinkovitost rabe virov in zmanjšati
okoljski odtis modrega gospodarstva, kar 
je bila in mora biti še naprej pomembna 
gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, 
kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, 
opazovanje oceanov, poglabljanje 
morskega dna, zaščita obalnih območij in 
pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, 
zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v 
pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli 
potencial rasti tega sektorja, bi lahko 
uporabili nova naložbena orodja, kot je 
InvestEU.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) ESPR bi moral po letu 2020 
temeljiti na poenostavljeni strukturi brez 
preveč predpisovalnega vnaprejšnjega 
določanja ukrepov in podrobnih pravil o 
upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega 

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

bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi 
opisati široka področja podpore. Države 
članice bi zato morale pripraviti svoj 
program in v njem navesti najprimernejša 
sredstva za doseganje prednostnih nalog. V 
skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in 
Uredbi EU št. [uredba o skupnih 
določbah], je mogoče podpirati različne
ukrepe, ki jih v navedenih programih 
opredelijo države članice, če spadajo na 
področja podpore, opredeljena v tej uredbi. 
Vendar je treba določiti seznam 
neupravičenih operacij, da se preprečijo 
škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih 
virov, na primer s splošno prepovedjo 
naložb, ki povečujejo ribolovno 
zmogljivost, ali ribolovnih praks, ki so 
škodljive za oceane. Poleg tega bi moral 
biti strog pogoj za naložbe in nadomestila 
za flote njihova skladnost z ohranitvenimi 
cilji SRP.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) ESPR mora prav tako prispevati k 
uresničevanju drugih ciljev OZN za 
trajnostni razvoj. Ta uredba zlasti 
izpostavlja naslednje cilje:

(a) cilj trajnostnega razvoja 1 – odprava 
revščine: ESPR prispeva k izboljšanju 
življenjskih pogojev najbolj ranljivih 
obalnih skupnosti, zlasti tistih, ki so 
odvisne od staležev ene vrste rib, ki jih
ogrožajo prelov, globalne spremembe in 
okoljske težave;

(b) cilj trajnostnega razvoja 3 – zdravje in 
dobro počutje: ESPR prispeva k boju proti 
onesnaženju obalnega morja, ki povzroča 
endemične bolezni, in k zagotavljanju 
visoke kakovosti hrane, pridobljene z 
ribištvom in akvakulturo;
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(c) cilj trajnostnega razvoja 7 – cenovno 
dostopna in čista energija: ESPR s 
financiranjem modrega gospodarstva 
podpira uporabo pomorskih obnovljivih 
virov in zagotavlja, da je ta razvoj skladen 
z zaščito morskega okolja in varstvom 
ribolovnih virov;

(d) cilj trajnostnega razvoja 8 – dostojno 
delo in gospodarska rast: ESPR prispeva 
k razvoju modrega gospodarstva, ki je 
dejavnik gospodarske rasti. Zagotavlja 
tudi, da je ta gospodarska rast vir 
dostojnih delovnih mest za obalne 
skupnosti. Poleg tega ESPR prispeva k 
boljšim delovnim pogojem ribičev;

(e) cilj trajnostnega razvoja 12 –
odgovorna poraba in proizvodnja: ESPR 
prispeva k preudarni rabi naravnih virov 
in omejuje potrato naravnih in 
energetskih virov;

(f) cilj trajnostnega razvoja 13 – boj proti 
podnebnim spremembam: ESPR prispeva 
30 % svojega proračuna za boj proti 
podnebnim spremembam;

(g) cilj trajnostnega razvoja 14 –
ohranjanje in vzdržna uporaba oceanov, 
morij in morskih virov za trajnostni 
razvoj.

Obrazložitev

Evropska unija je imela pomembno vlogo pri določitvi agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 in se je zavezala, da bo bistveno prispevala k doseganju 17 ciljev (sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 22. novembra 2016 (COM(2016)0739)).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V zadnjih letih je bil v okviru SRP 
dosežen velik napredek pri prizadevanjih, 

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

da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo 
raven, da bi se povečala donosnost ribiške 
panoge Unije in da bi se ohranili morski 
ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov 
pri doseganju socialno-ekonomskih in 
okoljskih ciljev SRP. Za to je potrebna 
nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za 
morske bazene, kjer je napredek 
počasnejši, in še posebej za najbolj 
izolirane, kot so najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost iztovarjanja je eden od 
glavnih izzivov SRP. Prinesla je bistvene 
spremembe ribolovnih praks za sektor, 
včasih s pomembnimi finančnimi stroški. 
Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati inovacije in naložbe, ki 
prispevajo k izvajanju obveznosti 
iztovarjanja, z višjo stopnjo intenzivnosti 
pomoči, kot se uporablja za druge 
operacije, na primer naložbe v selektivno 
ribolovno orodje, izboljšave pristaniške 
infrastrukture in trženje nenamernega 

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

nenamernega ulova. Prav tako bi moral 
odobriti najvišjo, 100-odstotno stopnjo 
intenzivnosti pomoči za načrtovanje, 
razvoj, spremljanje, ocenjevanje in 
upravljanje preglednih sistemov za 
izmenjavo ribolovnih možnosti med 
državami članicami („menjava kvot“), da 
bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki je 
posledica obveznosti iztovarjanja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Uspešnost SRP je odvisna od 
razpoložljivosti znanstvenega svetovanja 
za upravljanje ribištva in s tem od 

(24) Uspešnost SRP je odvisna od 
razpoložljivosti znanstvenega svetovanja 
za upravljanje ribištva in s tem od 
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razpoložljivosti podatkov o ribištvu. Glede 
na izzive in stroške pridobivanja 
zanesljivih in popolnih podatkov je treba 
podpreti ukrepe držav članic za zbiranje in
obdelavo podatkov v skladu z Uredbo (EU) 
2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta 
(„uredba o okviru za zbiranje podatkov“)9

ter prispevati k najboljšemu 
razpoložljivemu znanstvenemu svetovanju. 
Ta podpora bi morala omogočiti sinergije z 
zbiranjem in obdelavo drugih vrst 
podatkov o morju.

razpoložljivosti podatkov o ribištvu. Glede 
na izzive in stroške pridobivanja 
zanesljivih in popolnih podatkov je treba 
podpreti ukrepe držav članic za zbiranje,
obdelavo in izmenjavo podatkov v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1004 Evropskega 
parlamenta in Sveta („uredba o okviru za 
zbiranje podatkov“)9 ter prispevati k 
najboljšemu razpoložljivemu 
znanstvenemu svetovanju. Ta podpora bi 
morala omogočiti sinergije z zbiranjem,
obdelavo in izmenjavo drugih vrst 
podatkov o morju.

_________________ _________________

9 Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov v 
ribiškem sektorju in podporo 
znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno 
ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 
20.6.2017, str. 1).

9 Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov v 
ribiškem sektorju in podporo 
znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno 
ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 
20.6.2017, str. 1).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Glede na izzive pri doseganju 
ohranitvenih ciljev SRP bi moralo biti s 
sredstvi ESPR mogoče podpirati ukrepe za 
upravljanje ribištva in ribiških flot. V zvezi 
s tem je podpora za prilagoditve flot včasih 
še vedno potrebna za nekatere segmente 
flot in morske bazene. Taka podpora bi 
morala biti močno usmerjena v ohranjanje 
in trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov ter namenjena doseganju 
ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in 
razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. 
Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati trajno prenehanje 
ribolovnih dejavnosti v segmentih flot, v 
katerih ribolovna zmogljivost ni v 

(26) Glede na izzive pri doseganju 
ohranitvenih ciljev SRP bi moralo biti s 
sredstvi ESPR mogoče podpirati ukrepe za 
upravljanje ribištva in ribiških flot. V zvezi 
s tem je podpora za prilagoditve flot včasih 
še vedno potrebna za nekatere segmente 
flot in morske bazene. Taka podpora bi 
morala biti močno usmerjena v ohranjanje 
in trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov ter namenjena doseganju 
ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in 
razpoložljivimi ribolovnimi viri. Zato bi 
moralo biti s sredstvi ESPR mogoče 
podpirati trajno prenehanje ribolovnih 
dejavnosti v segmentih flot, v katerih 
ribolovna zmogljivost ni v ravnovesju z 
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ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi 
možnostmi. Taka podpora bi morala biti 
instrument akcijskih načrtov za 
prilagoditve segmentov flot, pri katerih je 
bila ugotovljena strukturna presežna 
zmogljivost, kot je določeno v členu 22(4) 
Uredbe (EU) št. 1380/2013, izvajati pa bi 
se morala v okviru razreza ribiških plovil 
ali njihovega umika iz obratovanja in 
naknadnega opremljanja za druge 
dejavnosti. Kadar bi naknadno opremljanje 
privedlo do povečanega pritiska 
rekreacijskega ribolova na morski 
ekosistem, bi se podpora morala dodeliti le, 
če bo v skladu s SRP in cilji ustreznih 
večletnih načrtov. Za zagotavljanje 
skladnosti strukturne prilagoditve flot z 
ohranitvenimi cilji bi morala biti podpora 
za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 
strogo pogojena in povezana z doseganjem 
rezultatov. Zato bi se morala izvajati samo 
kot financiranje, ki ni povezano s stroški, 
kot ga določa Uredba (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah]. Komisija v okviru 
navedenega mehanizma državam članicam 
ne bi smela izplačati nadomestila za trajno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti na 
podlagi dejanskih nastalih stroškov, temveč 
bi to morala storiti na podlagi 
izpolnjevanja pogojev in doseganja 
rezultatov. Komisija bi morala v ta namen 
v delegiranem aktu določiti take pogoje, ki 
bi bili povezani z doseganjem ohranitvenih 
ciljev SRP.

razpoložljivimi ribolovnimi viri. Taka 
podpora bi morala biti instrument akcijskih 
načrtov za prilagoditve segmentov flot, pri 
katerih je bila ugotovljena strukturna 
presežna zmogljivost, kot je določeno v 
členu 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, 
izvajati pa bi se morala v okviru razreza 
ribiških plovil ali njihovega umika iz 
obratovanja in naknadnega opremljanja za 
druge dejavnosti. Kadar bi naknadno 
opremljanje privedlo do povečanega 
pritiska rekreacijskega ribolova na morski 
ekosistem, bi se podpora morala dodeliti le, 
če bo v skladu s SRP in cilji ustreznih 
večletnih načrtov. Za zagotavljanje 
skladnosti strukturne prilagoditve flot z 
ohranitvenimi cilji bi morala biti podpora 
za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 
strogo pogojena in povezana z doseganjem 
rezultatov. Zato bi se morala izvajati samo 
kot financiranje, ki ni povezano s stroški, 
kot ga določa Uredba (EU) št. [uredba o 
skupnih določbah]. Komisija v okviru 
navedenega mehanizma državam članicam 
ne bi smela izplačati nadomestila za trajno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti na 
podlagi dejanskih nastalih stroškov, temveč 
bi to morala storiti na podlagi 
izpolnjevanja pogojev in doseganja 
rezultatov. Komisija bi morala v ta namen 
v delegiranem aktu določiti take pogoje, ki 
bi bili povezani z doseganjem ohranitvenih 
ciljev SRP.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Izredne okoliščine lahko zaradi 
velike nepredvidljivosti ribolovnih 
dejavnosti povzročijo velike gospodarske 
izgube za ribiče. Za omilitev navedenih 
posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati nadomestila za izredno 

(27) Izredne okoliščine lahko zaradi 
velike nepredvidljivosti ribolovnih 
dejavnosti povzročijo velike gospodarske 
izgube za ribiče. Za omilitev navedenih 
posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR 
mogoče podpirati nadomestila za izredno 
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prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je 
posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih 
ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih 
vrednosti za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje staležev, ukrepov za 
prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških 
plovil razpoložljivim ribolovnim 
možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja 
nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu zaradi višje sile, naravne ali 
okoljske nesreče. Podpora bi se morala 
dodeliti samo, če je vpliv takih okoliščin na 
ribiče velik, tj. če se gospodarske 
dejavnosti zadevnega plovila prekinejo 
vsaj za 90 zaporednih dni in če 
gospodarske izgube, ki so posledica 
prenehanja, znašajo več kot 30 % 
povprečnega letnega prometa zadevnega 
podjetja v določenem obdobju. Pri pogojih 
za dodelitev take podpore bi se morale 
upoštevati posebnosti ribolova jegulje.

prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je 
posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih 
ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih 
vrednosti za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje staležev, ukrepov za 
prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških 
plovil razpoložljivim ribolovnim 
možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja 
nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu zaradi višje sile, naravne ali 
okoljske nesreče. Podpora bi se morala 
dodeliti samo, če je gospodarski vpliv 
takih okoliščin na ribiče velik, tj. če se 
gospodarske dejavnosti zadevnega plovila 
prekinejo vsaj za 90 zaporednih dni in če 
gospodarske izgube, ki so posledica 
prenehanja, znašajo več kot 30 % 
povprečnega letnega prometa zadevnega 
podjetja v določenem obdobju. Pri pogojih 
za dodelitev take podpore bi se morale 
upoštevati posebnosti ribolova jegulje.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Mali priobalni ribolov izvajajo 
ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne 
uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. 
Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh 
ribiških plovil, registriranih v Uniji, in 
skoraj polovico vseh delovnih mest v 
ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v 
sektorju malega priobalnega ribištva so 
zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so 
njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih 
zato moral prednostno obravnavati s 100-
odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, 
vključno z operacijami, povezanimi z 
nadzorom in izvrševanjem, z namenom 
spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks. 
Poleg tega bi morala biti nekatera področja 
podpore rezervirana za mali ribolov v 
segmentu flote, v katerem je ribolovna 

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

zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi 
ribolovnimi možnostmi, na primer podpora 
za pridobitev plovila, nadomestitev ali 
posodobitev motorja plovila, prenovo in 
obnovo stare infrastrukture ali novo 
infrastrukturo, kot so dražbene hale ali 
sprejemna infrastruktura. Države članice 
bi morale v svoj program vključiti tudi 
akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki 
bi ga bilo treba spremljati na podlagi 
kazalnikov, za katere bi bilo treba določiti 
mejnike in ciljne vrednosti.

Obrazložitev

Zanemarjena industrijska območja ali zapuščene male vasi lahko imajo infrastrukturo, ki 
lahko postane okolju prijazno izhodišče za podjetja, povezana z ribiškimi dejavnostmi (kot so 
turistične informacijske točke, restavracije in infrastruktura za sprejemanje izgubljenega 
ribolovnega orodja ter morskih odpadkov in nenamernega ulova).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kot je opisano v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in Evropski 
investicijski banki z dne 24. oktobra 2017 z 
naslovom „Trdnejše in prenovljeno 
strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi 
regijami EU“10, se najbolj oddaljene regije 
spoprijemajo s specifičnimi izzivi, 
povezanimi z njihovo oddaljenostjo, 
topografijo in podnebjem, ki jih omenja 
člen 349 Pogodbe, imajo pa tudi posebne 
vire, na katerih lahko razvijajo trajnostno 
modro gospodarstvo. Zato bi se moral za 
vsako od najbolj oddaljenih regij programu 
zadevne države članice priložiti akcijski 
načrt za razvoj sektorjev trajnostnega 
modrega gospodarstva, vključno s 
trajnostnim izkoriščanjem ribištva in 
akvakulture, za podporo izvajanju 

(29) Kot je opisano v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in Evropski 
investicijski banki z dne 24. oktobra 2017 z 
naslovom „Trdnejše in prenovljeno 
strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi 
regijami EU“10, se najbolj oddaljene regije 
spoprijemajo s specifičnimi izzivi, 
povezanimi z njihovo oddaljenostjo, 
topografijo in podnebjem, ki jih omenja 
člen 349 Pogodbe, imajo pa tudi posebne 
vire, na katerih lahko razvijajo trajnostno 
modro gospodarstvo, zato bi moralo biti s 
sredstvi ESPR mogoče upoštevati posebne 
omejitve, opredeljene v členu 349 PDEU.
Zato bi se moral tudi za vsako od najbolj 
oddaljenih regij programu zadevne države 
članice priložiti akcijski načrt za razvoj 
sektorjev trajnostnega modrega 
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navedenih akcijskih načrtov pa bi bilo 
treba rezervirati finančna sredstva. S 
sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče 
podpirati tudi nadomestila za dodatne 
stroške, ki jih imajo najbolj oddaljene 
regije zaradi svoje lokacije in otoške lege. 
Navedena podpora bi morala biti omejena 
kot odstotek celotnih dodeljenih finančnih 
sredstev. Poleg tega bi se morala za najbolj 
oddaljene regije uporabiti višja stopnja 
intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za 
druge operacije.

gospodarstva, vključno s trajnostnim 
izkoriščanjem ribištva in akvakulture, za 
podporo izvajanju navedenih akcijskih 
načrtov pa bi bilo treba rezervirati finančna 
sredstva. S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati tudi nadomestila za 
dodatne stroške, ki jih imajo najbolj 
oddaljene regije zaradi svoje lokacije in 
otoške lege. Navedena podpora bi morala 
biti omejena kot odstotek celotnih 
dodeljenih finančnih sredstev. Poleg tega 
bi se morala za najbolj oddaljene regije 
uporabiti višja stopnja intenzivnosti 
pomoči in financiranja ESPR, kot se 
uporablja sedaj.

__________________ __________________

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

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Glede na resolucijo Evropskega 
parlamenta o posebnem položaju otokov 
(2015/3014(RSP)) in mnenje Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora o posebni 
problematiki otokov (1229/2011) so 
kmetijstvo, živinoreja in ribištvo 
pomemben dejavnik lokalnega otoškega 
gospodarstva. Evropske otoške regije so 
težko dostopne, zlasti za MSP, in imajo 
nizko stopnjo proizvodne diferenciacije. 
Potrebujejo strategijo, ki bi jim omogočila 
uporabo vseh možnih sinergij med 
evropskimi strukturnimi in naložbenimi 
skladi ter drugimi instrumenti Unije, da bi 
uravnovesili neugodne razmere otokov in 
spodbudili njihovo gospodarsko rast, nova 
delovna mesta in trajnostni razvoj. Čeprav 
člen 174 PDEU priznava stalne neugodne 
naravne in geografske razmere zaradi 
položaja otokov, mora Komisija opredeliti 
strateški okvir Unije za otoke, da bi se 
povezali instrumenti, ki imajo lahko 
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precejšen ozemeljski vpliv.

Obrazložitev

Poseben položaj evropskih otokov bi bilo treba pri obravnavi novega okvira za ESPR za 
leto 2021 upoštevati v večji meri.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Da bi se ohranila konkurenčnost 
nekaterih ribiških in akvakulturnih 
proizvodov iz najbolj oddaljenih regij 
Unije glede na konkurenčnost podobnih 
proizvodov iz drugih regij Unije, je Unija 
leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo 
sistema nadomestil za takšne dodatne 
stroške v ribiškem sektorju. Ti ukrepi so 
bili sprejeti za obdobje 2007–2013 v 
okviru Uredbe (ES) št. 791/2007 in se še 
naprej uporabljajo v okviru Uredbe (EU) 
št. 508/2014 za obdobje 2014–2020. Od 1. 
januarja 2021 je treba zagotavljati 
nadaljnjo podporo za nadomestitev 
dodatnih stroškov ribolova, gojenja, 
predelave in trženja nekaterih ribiških 
proizvodov iz najbolj oddaljenih regij 
Unije, tako da nadomestilo prispeva k 
ohranitvi gospodarske sposobnosti 
preživetja gospodarskih subjektov iz teh 
regij.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Omogočiti bi bilo treba 
dodeljevanje državne pomoči za tekoče 
poslovanje po poenostavljenem postopku 
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na podlagi člena 349 PDEU, da bi 
sprostili zgoraj omenjene posebne 
omejitve v najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Zaradi drugačnih pogojev trženja 
v najbolj oddaljenih regijah, nihanj v 
ulovu in staležih ter povpraševanja na 
trgu bi morale biti zadevne države članice 
tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi 
so upravičeni do nadomestila, njihovo 
največjo količino in višino nadomestila v 
okviru celotne dodelitve na državo 
članico.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29c) Države članice bi bilo treba 
pooblastiti za pripravo seznama in 
določitev količin zadevnih ribiških 
proizvodov ter višine nadomestila v okviru 
celotne dodelitve na državo članico. Prav 
tako bi morale imeti pravico do 
prilagajanja svojih sistemov nadomestil, 
če je to upravičeno zaradi sprememb 
razmer.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29d) Države članice bi morale 
določiti višino nadomestila na ravni, ki 
omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne 
stroške, ki so posledica posebne 
prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij. Da 
bi se izognili čezmernim nadomestilom, bi 
morala biti ta višina sorazmerna z 
dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči. Zato 
bi bilo treba upoštevati tudi druge vrste 
javnih intervencij, ki vplivajo na višino 
dodatnih stroškov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) V okviru deljenega upravljanja bi 
moralo biti s sredstvi ESPR mogoče
podpirati varstvo in obnovo morske in 
obalne biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov. V ta namen bi morala biti na 
voljo podpora za nadomestilo ribičem, ki iz 
morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje 
in morske odpadke, in za naložbe v 
pristanišča, da se zagotovi primerna 
infrastruktura za sprejemanje tega 
izgubljenega ribolovnega orodja in 
morskih odpadkov. Podpora bi morala biti 
na voljo tudi za ukrepe za dosego ali 
ohranitev dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju, kot je določeno v 
Direktivi 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta („okvirna direktiva o 
morski strategiji“)11, za izvajanje 
prostorskih varovalnih ukrepov, 
vzpostavljenih v skladu z navedeno 
direktivo, ter v skladu s prednostnimi 
okviri ukrepanja iz Direktive Sveta 
92/43/EGS („direktiva o habitatih“)12 za 
upravljanje, obnavljanje in spremljanje 
območij Natura 2000 ter za varstvo vrst v 
skladu z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo

(30) V okviru deljenega upravljanja bi 
bilo treba s 25 % sredstev ESPR podpirati 
varstvo in obnovo morske in obalne 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V ta 
namen bi morala biti na voljo podpora za 
nadomestilo ribičem, ki iz morja pobirajo 
izgubljeno ribolovno orodje in morske 
odpadke, in za naložbe v pristanišča, da se 
zagotovi primerna infrastruktura za 
sprejemanje tega izgubljenega ribolovnega 
orodja in morskih odpadkov. Podpora bi 
morala biti na voljo tudi za ukrepe za 
dosego ali ohranitev dobrega okoljskega 
stanja v morskem okolju, kot je določeno v 
Direktivi 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta („okvirna direktiva o 
morski strategiji“)11, za izvajanje 
prostorskih varovalnih ukrepov, 
vzpostavljenih v skladu z navedeno 
direktivo, ter v skladu s prednostnimi 
okviri ukrepanja iz Direktive Sveta 
92/43/EGS („direktiva o habitatih“)12 za 
upravljanje, obnavljanje in spremljanje 
območij Natura 2000 ter za varstvo vrst v 
skladu z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo 
2009/147/ES Evropskega parlamenta in 
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2009/147/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta („direktiva o pticah“)13. V okviru 
neposrednega upravljanja bi moral ESPR 
podpirati prizadevanja za čista in zdrava 
morja ter izvajanje evropske strategije za 
plastiko v krožnem gospodarstvu, 
oblikovane v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 16. januarja 
201614, in sicer v skladu s ciljem doseganja 
ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju.

Sveta („direktiva o pticah“)13. V okviru 
neposrednega upravljanja bi moral ESPR 
podpirati prizadevanja za čista in zdrava 
morja ter izvajanje evropske strategije za 
plastiko v krožnem gospodarstvu, 
oblikovane v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 16. januarja 
201614, in sicer v skladu s ciljem doseganja 
ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju.

__________________ __________________

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

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

12 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

12 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

13 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

13 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni 
razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno 
akvakulturo, za gojenje vodnih živali in 
rastlin za proizvodnjo hrane in drugih 
surovin. V nekaterih državah članicah še 
vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, 
kot so težave pri dostopu do prostora in 
zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar 

(32) S sredstvi ESPR bi moralo biti 
mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni 
razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno 
akvakulturo, za gojenje vodnih živali in 
rastlin za proizvodnjo hrane in drugih 
surovin. V nekaterih državah članicah še 
vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, 
kot so težave pri dostopu do prostora in 
zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar 



AD\1172852SL.docx 21/61 PE628.643v02-00

SL

sektorju otežuje izboljšanje ugleda in 
konkurenčnosti gojenih proizvodov. 
Podpora bi morala biti skladna z večletnimi 
nacionalnimi strateškimi načrti za 
akvakulturo, pripravljenimi na podlagi 
Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi 
morala biti zlasti podpora za okoljsko 
trajnostnost, produktivne naložbe, 
inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in 
spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter 
izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne 
storitve upravljanja zemljišč in narave. 
Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na 
področju javnega zdravja, sheme za 
zavarovanje staležev v akvakulturi ter 
ukrepi za zdravje in dobrobit živali. 
Vendar bi se podpora v primeru 
produktivnih naložb morala zagotavljati 
samo s finančnimi instrumenti in iz 
sklada InvestEU, ki omogočajo večji 
učinek finančnega vzvoda na trge in so 
zato primernejši za obravnavanje 
finančnih izzivov v tem sektorju kot 
nepovratna sredstva.

sektorju otežuje izboljšanje ugleda in 
konkurenčnosti gojenih proizvodov. 
Podpora bi morala biti skladna z večletnimi 
nacionalnimi strateškimi načrti za 
akvakulturo, pripravljenimi na podlagi 
Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi 
morala biti zlasti podpora za okoljsko 
trajnostnost, produktivne naložbe, 
inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in 
spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter 
izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne 
storitve upravljanja zemljišč in narave. 
Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na 
področju javnega zdravja, sheme za 
zavarovanje staležev v akvakulturi ter 
ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Te 
zapletene in obremenjujoče postopke bi 
bilo treba obravnavati in poenostaviti brez 
poseganja v standarde, zahtevane za 
takšne dejavnosti.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za razpoložljivost in kakovost 
ribiških in akvakulturnih proizvodov je 
pomembna predelovalna industrija. S 
sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče 
podpirati ciljno usmerjene naložbe v 
navedeno industrijo, če prispevajo k 
doseganju ciljev SUT. Taka podpora bi se 
morala zagotavljati samo s finančnimi 
instrumenti in iz sklada InvestEU, ne pa z 
nepovratnimi sredstvi.

(34) Za razpoložljivost in kakovost 
ribiških in akvakulturnih proizvodov je 
pomembna predelovalna industrija. S 
sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče 
podpirati ciljno usmerjene naložbe v 
navedeno industrijo, če prispevajo k 
doseganju ciljev SUT.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Potrebni so podporni ukrepi, ki 
bodo olajšali socialni dialog, Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo pa je treba 
uporabiti za pomoč pri usposabljanju 
strokovnjakov za pomorski in ribiški 
sektor. Zaradi pomembnosti posodobitve 
pomorskega in ribiškega sektorja ter vloge 
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inovacij pri tem je treba ponovno oceniti 
finančna sredstva, dodeljena za strokovno 
in poklicno usposabljanje v okviru ESPR.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja na odstavka 25 in 27 mnenja Odbora za ribištvo 
2017/2052(INI), v katerih je navedeno, da je treba v okviru ESPR dodeliti sredstva posebej za 
usposabljanje sedanjih in novih delavcev v sektorjih, brez starostne omejitve, a z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske trajnosti ribiških dejavnosti.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35b) Da bi bile ribolovne in pomorske 
dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko 
uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v 
človeški kapital. Zato bi bilo treba s 
sredstvi ESPR podpirati storitve 
svetovanja, sodelovanje med znanstveniki 
in ribiči, strokovno usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje in spodbujati 
razširjanje znanja, prispevati k boljši 
splošni učinkovitosti in večji 
konkurenčnosti gospodarskih subjektov in 
spodbujati socialni dialog. Kot priznanje 
njihove vloge v ribiških skupnostih bi bilo 
treba tudi zakoncem in življenjskim 
partnerjem samozaposlenih ribičev pod 
določenimi pogoji odobriti podporo za 
strokovno usposabljanje, vseživljenjsko 
učenje in razširjanje znanja ter 
povezovanje v mreže, kar prispeva k 
njihovemu poklicnemu razvoju.

Obrazložitev

Ponovno vzpostavlja uvodno izjavo 31 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014, ki je namenjena spodbujanju človeškega kapitala. Zlasti za obalne 
skupnosti, ki so odvisne od ribištva, je ključnega pomena, da lahko spodbujajo vključevanje 
novih usposobljenih delavcev.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) V okviru neposrednega in 
posrednega upravljanja bi se ESPR moral 
osredotočiti na pogoje omogočanja za 
trajnostno modro gospodarstvo s 
spodbujanjem celostnega upravljanja
pomorske politike, spodbujanjem prenosa 
raziskav, inovacij in tehnologije v 
trajnostno modro gospodarstvo in njihove 
uporabe, izboljšanjem pomorskih 
spretnosti, oceanske pismenosti in
izmenjave socialno-ekonomskih podatkov 
o trajnostnem modrem gospodarstvu, 
spodbujanjem nizkoogljičnega in proti 
podnebnim spremembam odpornega 
trajnostnega modrega gospodarstva ter 
razvojem portfelja projektov in inovativnih 
instrumentov financiranja. V zvezi z 
navedenimi področji bi bilo treba ustrezno 
upoštevati poseben položaj najbolj 
oddaljenih regij.

(38) V okviru neposrednega in 
posrednega upravljanja bi se ESPR moral 
osredotočiti na pogoje omogočanja za 
trajnostno modro gospodarstvo s 
spodbujanjem celostnega upravljanja 
pomorske politike, spodbujanjem prenosa 
raziskav, inovacij in tehnologije v 
trajnostno modro gospodarstvo in njihove 
uporabe, izboljšanjem pomorskih 
spretnosti, pomorske in oceanske 
pismenosti ter izmenjave socialno-
ekonomskih podatkov o trajnostnem 
modrem gospodarstvu, spodbujanjem 
nizkoogljičnega in proti podnebnim 
spremembam odpornega trajnostnega 
modrega gospodarstva ter razvojem 
portfelja projektov in inovativnih 
instrumentov financiranja. V zvezi z 
navedenimi področji bi bilo treba ustrezno 
upoštevati poseben položaj najbolj 
oddaljenih regij.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Cilji in ukrepi ESPR bi morali biti 
skladni z mednarodnimi in regionalnimi 
postopki Unije za upravljanje morij, kot je 
Sporazum o ustanovitvi Generalne 
komisije za ribištvo v Sredozemlju 
(sporazum GFCM). Ta sporazum 
zagotavlja ustrezen okvir za večstransko 
sodelovanje za spodbujanje razvoja, 
ohranitve, smotrnega upravljanja in 
najboljšega izkoriščanja živih morskih 
virov v Sredozemlju in Črnem morju v 
obsegu, ki velja za trajnostnega in 
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predstavlja majhno tveganje za njihovo 
izčrpanje.

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva trenutni predlog Komisije, katerega namen je prenos številnih 
ukrepov, ki jih je sprejela Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) na svojih 
letnih zasedanjih v letih 2015, 2016 in 2017, v pravo Unije.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

_________________ _________________

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

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

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) prispevati k prehranski varnosti v 
Uniji z ekološko akvakulturo ter
trajnostnimi in družbeno odgovornimi trgi, 
ob upoštevanju meril varstva okolja;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

gospodarstva in spodbujati uspešne obalne 
skupnosti in zlasti najbolj oddaljene regije 
ter njihovo ohranitev ob ustreznem 
upoštevanju socialno-ekonomskih vidikov 
in doslednem upoštevanju ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) krepiti mednarodno upravljanje oceanov 
ter omogočati varnost, zaščito, čistost in 
trajnostno upravljanje morij in oceanov.

(4) krepiti mednarodno upravljanje 
oceanov ter regionalne postopke Unije za 
upravljanje morij, da bi omogočili varnost, 
zaščito, čistost in trajnostno upravljanje 
morij in oceanov. 

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz ESPR prispeva k doseganju 
okoljskih ciljev Unije in ciljev Unije v zvezi 
z blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem nanje. Navedeni prispevek se 
spremlja v skladu z metodologijo, določeno 
v Prilogi IV.

Podpora iz ESPR v celoti prispeva k 
doseganju okoljskih ciljev Unije in ciljev 
Unije v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem nanje. Navedeni 
prispevek se spremlja v skladu z 
metodologijo, določeno v Prilogi IV.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Najbolj oddaljene regije

V določbah te uredbe je treba upoštevati 
posebne omejitve, opredeljene v členu 349 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Finančna sredstva za izvajanje 
ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 
867 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 
2018 (tj. 7 739 176 524 EUR v tekočih 
cenah). Najmanj 25 % teh sredstev se 
nameni za prednostno nalogo 1, kakor je 
opredeljena v točki 1 prvega odstavka 
člena 4 te uredbe.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Del finančnih sredstev v okviru 
deljenega upravljanja iz naslova II znaša 
5 311 000 000 EUR v tekočih cenah v 
skladu z letno razdelitvijo, določeno v 
Prilogi V.

1. Del finančnih sredstev v okviru 
deljenega upravljanja iz naslova II znaša 
5 939 794 375 EUR v stalnih cenah iz leta 
2018 (tj. 6 694 261 648 EUR v tekočih 
cenah) v skladu z letno razdelitvijo, 
določeno v Prilogi V.

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti proračun prejšnjega sklada in enak delež, dodeljen v okviru deljenega 
upravljanja in neposrednega upravljanja. Izračun upošteva mnenje Odbora za proračun.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za operacije v najbolj oddaljenih črtano
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regijah vsaka zadevna država članica v 
okviru svoje finančne podpore Unije, 
določene v Prilogi V, dodeli najmanj:

(a) 102 000 000 EUR za Azore in 
Madeiro;

(b) 82 000 000 EUR za Kanarske otoke;

(c) 131 000 000 EUR za Gvadelup, 
Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte, 
Reunion in Saint Martin.

Obrazložitev

Vse določbe glede najbolj oddaljenih regij so združene v novem poglavju 5a.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadomestilo iz člena 21 ne presega 
50 % posameznih dodeljenih sredstev iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 2.

črtano

Obrazložitev

Vse določbe glede najbolj oddaljenih regij so združene v novem poglavju 5a.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Del finančnih sredstev v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja, 
opredeljenega v naslovu III, znaša 829 000 
000 EUR v tekočih cenah.

1. Del finančnih sredstev v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja, 
opredeljenega v naslovu III, znaša 
927 149 225 EUR v stalnih cenah iz leta 
2018 (tj. 1 044 914 876 EUR v tekočih 
cenah).
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Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti proračun prejšnjega sklada in enak delež, dodeljen v okviru deljenega 
upravljanja in neposrednega upravljanja. Izračun upošteva mnenje Odbora za proračun.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pripravo, spremljanje in 
ocenjevanje sporazumov o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu in sodelovanje Unije 
v regionalnih organizacijah za upravljanje 
ribištva;

(b) pripravo, spremljanje in 
ocenjevanje sodelovanja Unije v 
regionalnih organizacijah za upravljanje 
ribištva;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. [uredba o skupnih določbah] vsaka 
država članica pripravi en sam program za 
izvajanje prednostnih nalog iz člena 4.

1. V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. [uredba o skupnih določbah] vsaka 
država članica pripravi en sam nacionalni
program in/ali regionalne operativne 
programe za izvajanje prednostnih nalog iz 
člena 4.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi akcijske načrte za najbolj 
oddaljene regije iz odstavka 4.

(c) po potrebi akcijske načrte za najbolj 
oddaljene regije iz člena 29b.

Obrazložitev

Vse določbe glede najbolj oddaljenih regij so združene v novem poglavju 5a.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) po potrebi regionalni operativni 
program za podnacionalne organe, 
odgovorne za ribištvo in pomorske zadeve.

Obrazložitev

Dopuščanje državam članicam, da po želji razvijejo regionalne operativne programe kot del 
nacionalnih programov za zadevne regije na tem področju, bo omogočilo pametnejšo porabo 
sredstev in regionalne strategije za specializacijo v okviru finančnih sredstev ESPR.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevne države članice kot del 
svojega programa pripravijo akcijski načrt 
za vsako od svojih najbolj oddaljenih regij 
iz člena 6(2), ki določa:

4. Zadevne države članice kot del 
svojega programa skupaj z zadevnimi 
organi in deležniki na svojih ozemljih
pripravijo akcijski načrt za vsako od svojih 
regij, vključno z najbolj oddaljenimi 
regijami iz člena 6(2), ki določa:

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) strategijo trajnostnega izkoriščanja 
ribolovnih virov in razvoja sektorjev 
trajnostnega modrega gospodarstva s 
hkratnim bojem proti morskim odpadkom 
in spodbujanjem lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, ter lokalnih akcijskih 
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skupin za ribištvo;

Obrazložitev

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, in lokalne akcijske skupine za ribištvo bi morali biti tudi v 
prihodnje obravnavani prednostno, njihovo financiranje pa je treba povečati, saj lokalnim 
ribiškim skupnostim pomagajo pri odzivanju na izzive na lokalni ravni in pri tem izkoriščajo 
znanje lokalnih deležnikov za reševanje lokalnih problemov.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalne določbe, ki določajo 
javno financiranje, ki presega določbe te 
uredbe o plačilih iz odstavka 2, se na 
podlagi odstavka 1 obravnavajo kot celota.

3. Nacionalne določbe, ki določajo 
javno financiranje, ki presega določbe te 
uredbe o plačilih iz odstavka 2, se na 
podlagi odstavka 1 obravnavajo kot celota, 
razen če ni v tej uredbi določeno drugače.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(h) izgradnja novih pristanišč, novih 
raztovorišč ali novih dražbenih hal;

(h) izgradnja novih pristanišč, novih 
raztovorišč ali novih dražbenih hal, razen 
če ni v tej uredbi določeno drugače;

Predlog spremembe 53

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) ribolov s pridneno vlečno mrežo 
pod globino 200 metrov in druge 
dejavnosti, ki prispevajo k nastajanju 
trajne škode v morskem in obalnem 
ekosistemu.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) lažji dostop do posojil, zavarovanj 
in finančnih instrumentov, brez izključitve 
potrebe po nepovratnih sredstvih;

Obrazložitev

Uvedba dodatnih področij, ki so bistvena za razvoj malega priobalnega ribolova.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi zmanjšali upravno breme za 
male obalne ribiče, akcijski načrt 
upošteva možnost poenostavljenega 
enotnega prijavnega obrazca za ukrepe 
ESPR ali uporabe že veljavnega 
poenostavljenega enotnega obrazca na 
regionalni ali nacionalni ravni.

Obrazložitev

Za razliko od ribiških podjetij so mali ribiči večinoma osebe, ki nimajo upravne zmogljivosti 
za pravočasno reševanje upravnih obveznosti. Poenostavljen enotni prijavni obrazec bo 
znatno izboljšal njihove možnosti, da pridobijo sredstva.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbe v ribiško plovilo, ki ga 
prvič pridobi mladi ribič, ki je v času 
vložitve vloge mlajši od 40 let in je 
najmanj pet let delal kot ribič ali je pridobil 
ustrezno poklicno kvalifikacijo;

(a) naložbe v ribiško plovilo, ki ga 
prvič pridobi mladi ribič, ki je v času 
vložitve vloge mlajši od 40 let in je 
najmanj tri leta delal kot ribič ali je 
pridobil ustrezno poklicno kvalifikacijo;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nove okolju prijazne in energetsko 
učinkovite infrastrukture, kot so nove 
dražbene hale ali sprejemna 
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infrastruktura;

Obrazložitev

Nova trajnostna infrastruktura lahko postane okolju prijazno izhodišče za podjetja, povezana 
z ribiškimi dejavnostmi (kot so turistične informacijske točke, restavracije in infrastruktura za 
sprejemanje izgubljenega ribolovnega orodja ter morskih odpadkov in nenamernega ulova).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) okolju prijazno prenavljanje in 
obnavljanje starih stavb in infrastrukture 
za izboljšanje njihove okoljske trajnosti in 
energetske učinkovitosti, če je dejavnost 
neposredno povezana z ribolovno 
dejavnostjo;

Obrazložitev

Zanemarjena industrijska območja ali zapuščene male vasi lahko imajo infrastrukturo, ki 
lahko postane okolju prijazno izhodišče za podjetja, povezana z ribiškimi dejavnostmi (kot so 
turistične informacijske točke, restavracije in infrastruktura za sprejemanje izgubljenega 
ribolovnega orodja ter morskih odpadkov in nenamernega ulova).

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Plovila iz odstavka 1 so opremljena 
za morski ribolov ter so stara od 5 do 30 
let.

2. Plovila iz odstavka 1 so opremljena 
za morski ribolov ter so stara manj kot 30 
let.

Obrazložitev

Pomoč za nakup novih plovil bi morala omogočati prenovitev flot z bolj ergonomičnimi, 
varnejšimi plovili z bolj učinkovito porabo goriva, pri čemer pa se ribolovni napor ne bi smel 
povečati.
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. (novo)

Podpora iz odstavka 1(c) se lahko odobri 
samo, če je mogoče dokazati, da bo nova 
infrastruktura izboljšala vrednotenje in 
kakovost izdelkov ter trajnost vseh flot 
brez povečanja ribolovne zmogljivosti in v 
skladu s cilji SRP.

Obrazložitev

S tem se v skladu s cilji SRP ne bo povečala ribolovna zmogljivost, vendar so ključnega 
pomena podpora mladim ribičem, ki pričenjajo z opravljanjem dejavnosti, okrepitev 
prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje varnosti na plovilih in 
izpolnitev potreb po prenovi flot.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. (novo)

Podpora iz odstavka 1(c) je lahko 
odobrena samo, če je mogoče dokazati, da 
bo stara infrastruktura obnovljena ali 
prenovljena za spodbujanje diverzifikacije 
prihodka, če je dejavnost neposredno 
povezana z ribolovno dejavnostjo.

Obrazložitev

Zanemarjena industrijska območja ali zapuščene male vasi lahko imajo infrastrukturo, ki 
lahko postane okolju prijazno izhodišče za podjetja, povezana z ribiškimi dejavnostmi (kot so 
turistične informacijske točke, restavracije in infrastruktura za sprejemanje izgubljenega 
ribolovnega orodja ter morskih odpadkov in nenamernega ulova).
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ribiško plovilo je registrirano kot 
aktivno in je vsaj 120 dni v vsakem od 
zadnjih treh koledarskih let pred letom 
vložitve vloge za podporo izvajalo 
ribolovne dejavnosti na morju;

(c) ribiško plovilo je registrirano kot 
aktivno in je v povprečju vsaj 90 dni v 
vsakem od zadnjih dveh koledarskih let 
pred letom vložitve vloge za podporo 
izvajalo ribolovne dejavnosti na morju;

Obrazložitev

Parameter povprečnega števila dni je skladnejši s posebnostmi malega priobalnega ribolova, 
saj je ta močno odvisen od vremenskih pogojev na morju in izrednih razmer (razlitij, sluzenja 
morja itd.). Število delovnih dni se lahko od leta do leta močno razlikuje.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESPR lahko podpre dostop podjetij 
iz sektorja ribištva in akvakulture do 
instrumentov za obvladovanje tveganj, kot 
so spodbude za sklepanje zavarovalnih 
polic ali vlaganje v vzajemne sklade, da bi 
podjetja pokrila izgubo, nastalo zaradi 
enega ali več od naslednjih dogodkov:

(a) naravne nesreče v skladu z 
določbami, določenimi s Solidarnostnim 
skladom EU;

(b) veliki neugodni vremenski 
dogodki;

(c) nenadne spremembe kakovosti in 
količine vode, za katere ni odgovoren 
gospodarski subjekt;

(d) bolezni v akvakulturi, izpad ali 
uničenje proizvodnih zmogljivosti, za 
katere ni odgovoren gospodarski subjekt;



PE628.643v02-00 38/61 AD\1172852SL.docx

SL

(e) stroški reševanja ribičev ali 
ribiških plovil v nesrečah na morju, ki se 
zgodijo med opravljanjem ribolovne 
dejavnosti.

Obrazložitev

Podobno kot za kmetijski sektor je uvedena podpora ESPR za instrumente za obvladovanje 
tveganj, kot so spodbude za sklepanje zavarovalnih polic ali vlaganje v vzajemne sklade, pri 
čemer so posebni razlogi opredeljeni v odstavku.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ESPR lahko podpre ukrepe, 
namenjene spodbujanju socialnega 
dialoga med partnerji, zlasti naslednje 
ukrepe, ki jih izvajajo sindikati in 
organizacije delodajalcev, ki so podpisniki 
nacionalnih kolektivnih pogodb:

(a) usposabljanje mladih podjetnikov 
v ribiškem sektorju;

(b) strokovno izpopolnjevanje in 
razvoj spretnosti za trajnostno ribištvo;

(c) ozaveščanje o dobrih praksah na 
področju ribištva in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti;

(d) varnost in varstvo človeškega 
življenja na morju;

(e) zdravje in varnost delavcev na 
krovu.

Obrazložitev

V načrtovanje programov ESPR je treba vključiti podporo, namenjeno socialni razsežnosti 
dejavnosti.

Predlog spremembe 66
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) naravne nesreče;

(b) slabe vremenske razmere;

(c) nenadne spremembe kakovosti in 
količine vode, za katere ni odgovoren 
gospodarski subjekt;

(d) bolezni v akvakulturi, izpad ali 
uničenje proizvodnih zmogljivosti, za 
katere ni odgovoren gospodarski subjekt;

(e) stroški reševanja ribičev ali 
ribiških plovil v nesrečah na morju, ki se 
zgodijo med opravljanjem ribolovne 
dejavnosti.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) se gospodarske in ribolovne
dejavnosti zadevnega plovila prekinejo 
vsaj za 30 zaporednih dni; 

Obrazložitev

Plovilo, ki se 90 dni ne bi uporabljalo in bi izgubilo 30 % prometa, v ekonomskem smislu ne 
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bi moglo okrevati po takšnem dogodku.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) gospodarske izgube, ki so posledica 
prenehanja, znašajo več kot 30 % letnega 
prometa zadevnega podjetja, izračunanega 
na podlagi povprečnega prometa 
navedenega podjetja v predhodnih treh 
koledarskih letih.

(b) gospodarske izgube, ki so posledica 
prenehanja, znašajo več kot 30 % letnega 
prometa zadevnega podjetja, izračunanega 
na podlagi povprečnega prometa 
navedenega podjetja v predhodnem 
koledarskem letu.

Obrazložitev

Pogoji, povezani z dejavnostjo ladij ali mornarjev v zadnjih treh letih, niso sprejemljivi. 
Izključujejo plovila in mornarje, ki začenjajo s svojo dejavnostjo, torej podjetja, katerih 
finančna stabilnost je najbolj ranljiva.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lastnikom ribiških plovil, ki so 
registrirana kot aktivna in so vsaj 120 dni v 
vsakem od zadnjih treh koledarskih let
pred letom vložitve vloge za podporo 
izvajala ribolovne dejavnosti na morju, ali

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

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ribičem, ki so vsaj 120 dni v 
vsakem od zadnjih treh koledarskih let 
pred letom vložitve vloge za podporo delali 

(b) ribičem, ki so vsaj 90 dni v vsakem 
od zadnjih dveh koledarskih let pred letom 
vložitve vloge za podporo delali na morju 
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na morju na krovu ribiškega plovila Unije, 
na katerega se nanaša izredno prenehanje 
dejavnosti.

na krovu ribiškega plovila Unije, na 
katerega se nanaša izredno prenehanje 
dejavnosti.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a

Spodbujanje človeškega kapitala, 
ustvarjanja delovnih mest in socialnega 

dialoga

1. Za spodbujanje človeškega 
kapitala, ustvarjanja delovnih mest in 
krepitve socialnega dialoga lahko ESPR 
podpira:

(a) strokovno usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje, skupne projekte 
širjenja ekonomskih, tehničnih, 
regulativnih ali znanstvenih spoznanj in 
inovativnih praks, pridobivanje novih 
strokovnih veščin, povezanih zlasti s 
trajnostnim upravljanjem morskih 
ekosistemov, higieno, zdravjem in 
varnostjo, dejavnosti v pomorskem 
sektorju, inovacije in podjetništvo;

(b) povezovanje v mreže ter izmenjavo 
izkušenj in najboljših praks med 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
organizacijami, ki spodbujajo enake 
možnosti moških in žensk, spodbujanje 
vloge žensk v ribiških skupnostih in 
spodbujanje premalo zastopanih skupin, 
ki se ukvarjajo z malim priobalnim 
ribolovom ali ribolovom, ki se izvaja brez 
plovil;

(c) socialni dialog na ravni Unije ali 
na nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni, ki vključuje ribiče, socialne 
partnerje in druge ustrezne zainteresirane 
strani.

2. Podpora iz odstavka 1 se lahko 
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dodeli tudi zakoncem samozaposlenih 
ribičev ali, kadar in kolikor nacionalna 
zakonodaja priznava tako partnerstvo, 
življenjskim partnerjem samozaposlenih 
ribičev, v skladu s pogoji iz člena 2(b) 
Direktive 2010/41/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta [1].

3. Podpora iz točke (a) odstavka 1 se 
lahko dodeli za največ dve leti za 
usposabljanje oseb, mlajših od 40 let, ki 
jih zadevna država članica priznava za 
brezposelne (v nadaljnjem besedilu: 
vajenci). Taka podpora je omejena na 
usposabljanje na krovu majhnega 
priobalnega ribiškega plovila, katerega 
lastnik je poklicni ribič, ki se ga 
formalizira s pogodbo med vajencem in 
lastnikom plovila, ki jo priznava zadevna 
država članica, ter tudi na tečaje o 
trajnostnih ribiških praksah in 
ohranjanju morskih bioloških virov, kot 
so določeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013.

4. Podpora iz odstavka 3 se dodeli 
poklicnim ribičem za kritje vajenčeve 
plače in s tem povezanih stroškov, 
izračuna pa se v skladu s členom 67(5) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, pri čemer se 
upoštevajo gospodarske razmere in 
življenjski standard v zadevni državi 
članici. Ta podpora v programskem 
obdobju za posameznega upravičenca ne 
presega najvišjega zneska 40 000 EUR.

Obrazložitev

Ponovno vzpostavlja člen 29 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014, ki je namenjena spodbujanju človeškega kapitala. Zlasti za obalne skupnosti, 
ki so odvisne od ribištva, je ključnega pomena, da lahko spodbujajo vključevanje novih 
usposobljenih delavcev.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zbiranje in obdelava podatkov za 
upravljanje ribištva in znanstvene namene

Zbiranje, obdelava in razširjanje podatkov 
za upravljanje ribištva in znanstvene 
namene

Obrazložitev

Razširjanje podatkov postaja vse pomembnejše, da bi lokalne akterje in delavce v sektorju 
ribištva vključili v postopek izvajanja ESPR.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Razširjanje podatkov postaja vse pomembnejše, da bi lokalne akterje in delavce v sektorju 
ribištva vključili v postopek izvajanja ESPR.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano

Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške 
in akvakulturne proizvode v najbolj 
oddaljenih regijah
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1. ESPR lahko podpira nadomestila za 
dodatne stroške, ki jih imajo upravičenci 
pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju 
nekaterih ribiških in akvakulturnih 
proizvodov iz najbolj oddaljenih regij iz 
člena 6(2).

2. Vsaka zadevna država članica za regije 
iz odstavka 1 določi seznam ribiških in 
akvakulturnih proizvodov, ki so 
upravičeni do nadomestila, ter njihovo 
količino v skladu z merili, določenimi v 
skladu z odstavkom 7.

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

4. Nadomestilo se ne dodeli za ribiške in 
akvakulturne proizvode, ki:

(a) so jih ulovila plovila tretjih držav, 
razen ribiških plovil, ki plujejo pod 
zastavo Venezuele in opravljajo ribolovne 
dejavnosti v vodah Unije v skladu s 
Sklepom Sveta (EU) 2015/156531;

(b) so jih ulovila ribiška plovila Unije, ki 
niso registrirana v pristanišču ene od regij 
iz odstavka 1;

(c) so uvoženi iz tretjih držav.

5. Točka (b) odstavka 4 se ne uporablja, 
če obstoječe zmogljivosti predelovalne 
industrije v zadevni najbolj oddaljeni 
regiji presegajo količino dobavljenih 
surovin.

6. Pri nadomestilu, izplačanem 
upravičencem, ki izvajajo dejavnosti iz 
odstavka 1 v najbolj oddaljenih regijah ali 
so lastniki plovila, registriranega v 
pristanišču teh regij, se z namenom 
izognitve čezmernim nadomestilom 
upoštevajo:

(a) za vsak ribiški ali akvakulturni 
proizvod ali kategorijo zadevnih 
proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo 
zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih 
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regij, ter

(b) vsaka druga oblika javne intervencije, 
ki vpliva na višino dodatnih stroškov.

7. Na Komisijo se v skladu s členom 52 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov, v katerih določi merila 
za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo 
zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih 
regij.

_________________

31 Sklep Sveta (EU) 2015/1565 z dne 14. 
septembra 2015 o odobritvi, v imenu 
Evropske unije, Izjave o odobritvi 
ribolovnih možnosti v vodah EU za 
ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo 
Bolivarske republike Venezuele v 
izključni ekonomski coni ob obali 
Francoske Gvajane (UL L 244, 14.9.2015, 
str. 55).

Obrazložitev

Vse določbe glede najbolj oddaljenih regij so združene v novem poglavju 5a.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) nadomestila ribičem, ki iz morja 
pobirajo izgubljeno ribolovno orodje,
morske odpadke in tudi sargaške alge v 
najbolj oddaljenih regijah;

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe v pristanišča za (b) naložbe v pristanišča za 
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zagotavljanje primerne infrastrukture za 
sprejemanje izgubljenega ribolovnega 
orodja in morskih odpadkov, pobranih iz 
morja;

zagotavljanje primerne infrastrukture za 
sprejemanje izgubljenega ribolovnega 
orodja in morskih odpadkov, pobranih iz 
morja, ter nenamernega ulova iz člena 15 
Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe za čiščenje odpadkov, zlasti 
plastike, na pristaniških, obalnih in 
ribolovnih območjih Unije.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) varstvo vrst na podlagi Direktive 
92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, v 
skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, 
vzpostavljenimi na podlagi člena 8 
Direktive 92/43/EGS.

(f) varstvo vrst na podlagi Direktive 
92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, v 
skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, 
vzpostavljenimi na podlagi člena 8 
Direktive 92/43/EGS, ter varstvo vseh 
zaščitenih vrst iz Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES) in/ali z rdečega seznama 
ogroženih vrst IUCN (Svetovna zveza za 
varstvo narave).

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Produktivne naložbe v akvakulturo 
iz tega člena se lahko podpirajo samo s 
finančnimi instrumenti, določenimi v členu 

3. Produktivne naložbe v akvakulturo 
iz tega člena se lahko podpirajo s 
subvencijami ali finančnimi instrumenti, 
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52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih 
določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s 
členom 10 navedene uredbe.

določenimi v členu 52 Uredbe (EU) 
št. [uredba o skupnih določbah], in iz 
sklada InvestEU v skladu s členom 10 
navedene uredbe.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo 
k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za 
ribiške in akvakulturne proizvode, 
določene v členu 35 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v 
Uredbi (EU) št. 1379/2013.

Obrazložitev

Prestavljeno v naslednji odstavek, posvečen dejavnostim trženja.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) ESPR podpira ukrepe, ki 
spodbujajo trženje, kakovost in dodano 
vrednost ribiških in akvakulturnih 
proizvodov. ESPR zlasti podpira 
dejavnosti trženja trajnostnega ribiškega 
turizma, katerih dodana vrednost je v 
ustvarjanju delovnih mest, diverzifikaciji 
prihodka in razvoju turizma ter poslovnih 
dejavnosti.

Obrazložitev

Nov ESPR bi moral podpreti športni ribolov zaradi pomena, ki ga lahko ima za malo ribištvo 
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in obalne skupnosti z vidika ustvarjanja delovnih mest in gospodarskega razvoja.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24b

Mreža statističnih informacij za 
akvakulturo

1. ESPR lahko podpira zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov za 
upravljanje akvakulture, kot je določeno v 
točkah (a) in (e) člena 34(1), členu 34(5) 
ter točki (d) člena 35(1) Uredbe (EU) št. 
1380/2013, da se vzpostavijo mreža 
statističnih podatkov o akvakulturi in 
nacionalni načrti dela za njeno izvajanje.

2. Z odstopanjem od člena 2 se lahko 
podpora iz odstavka 1 tega člena dodeli 
tudi za operacije, ki se izvajajo zunaj 
ozemlja Unije.

3. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi pravila o postopkih, obliki 
in časovnem razporedu za vzpostavitev 
mreže statističnih podatkov o akvakulturi 
iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 53(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi odobri ali spremeni nacionalne 
načrte dela iz odstavka 1 do 31. decembra 
v letu pred letom začetka uporabe 
delovnega načrta.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1a. ESPR lahko tudi podpira naložbe v 
inovacije na področju predelave ribiških 
in akvakulturnih proizvodov ter 
spodbujanje partnerstva med javnimi 
organizacijami in znanstvenimi subjekti.

Obrazložitev

Inovacije na področju predelave ribiških in akvakulturnih proizvodov so res potrebne, na 
primer za spodbujanje digitalnega in ribiškega turizma. Ta cilj kljub temu ni izrecno naveden 
v členu 35 Uredbe št. 1380/2013.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – točka c – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(i) povečevanja razpoložljivih 
zanesljivih podatkov o ulovu v okviru 
športnega ribolova.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESPR lahko podpira raziskovanje 
morskega okolja in dna, kartiranje 
morskega dna ter opisovanje oceanov in 
morskega dna.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a

Varstvo narave in vrst

ESPR podpira izvajanje ukrepov za 
varstvo narave v okviru Svetovne listine 
Združenih narodov za naravo, zlasti 
členov 21, 22, 23 in 24.

ESPR podpira tudi ukrepe za prostovoljno 
sodelovanje in usklajevanje z 
mednarodnimi forumi, organizacijami, 
organi in ustanovami ter med njimi, da bi 
se z združenimi sredstvi borili proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu, divjemu lovu na 
morske vrste in množičnemu pobijanju 
vrst, ki se štejejo za naravne plenilce 
ribjih staležev.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 29 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29b

Očiščenje oceanov

ESPR podpira izvajanje ukrepov za 
očiščenje morja in oceanov vseh vrst 
odpadkov, zlasti plastike, plastičnih 
otokov ter nevarnih ali radioaktivnih 
odpadkov.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Naslov 2 – poglavje 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE Va

Najbolj oddaljene regije

Člen 29a 

Proračunska sredstva

1. Za operacije v najbolj oddaljenih 
regijah vsaka zadevna država članica v 
okviru svoje finančne podpore Unije, 
določene v Prilogi V, dodeli najmanj:

(a) 114 076 262 EUR v stalnih cenah 
iz leta 2018 (tj. 128 566 125 EUR v 
tekočih cenah) za Azore in Madeiro;

(b) 91 708 367 EUR v stalnih cenah iz 
leta 2018 (tj. 103 357 081 EUR v tekočih 
cenah) za Kanarske otoke;

(c) 146 509 709 EUR v stalnih cenah 
iz leta 2018 (tj. 165 119 239 EUR v 
tekočih cenah) za Gvadelup, Francosko 
Gvajano, Martinik, Mayotte, Reunion in 
Saint Martin.

2. Vsaka država članica določi del 
finančnih sredstev do meje 70 % dodelitev 
iz odstavka 1, ki so določena za 
nadomestilo iz člena 29c.

3. Z odstopanjem od člena 9(8) te 
uredbe in člena 19(2) Uredbe (EU) št. 
[uredba o skupnih določbah] lahko države 
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članice letno prilagodijo seznam in 
količino upravičenih ribiških proizvodov 
ter stopnjo nadomestila iz člena 29c, da bi 
upoštevale spreminjajoče se pogoje, če pri 
tem spoštujejo zneske iz odstavkov 1 in 2 
tega člena.

Prilagoditve so mogoče le v obsegu, ki 
dopolnjuje načrte nadomestil za drugo 
regijo iste države članice. Država članica 
o prilagoditvah vnaprej obvesti Komisijo.

Člen 29b

Akcijski načrt

Zadevne države članice kot del svojega 
programa pripravijo akcijski načrt za 
vsako od svojih najbolj oddaljenih regij, ki 
določa:

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

(b) opis glavnih predvidenih ukrepov 
in ustreznih finančnih sredstev, ki 
vključuje:

(i) strukturno podporo sektorju 
ribištva in akvakulture iz naslova II;

(ii) nadomestilo za dodatne stroške iz 
člena 29c, vključno z dodatnimi stroški, ki 
jih izračuna zadevna država članica, in 
pomočjo, ki se oceni kot nadomestilo;

(iii) katero koli drugo naložbo v 
trajnostno modro gospodarstvo, potrebno 
za trajnostni razvoj obalnih območij.

Člen 29c

Nadomestilo za dodatne stroške

1. ESPR lahko podpira nadomestila 
za dodatne stroške, ki jih imajo 
upravičenci pri ribolovu, gojenju, 
predelavi in trženju nekaterih ribiških in 
akvakulturnih proizvodov iz najbolj 
oddaljenih regij.

2. Vsaka zadevna država članica za 
regije iz odstavka 1 določi seznam ribiških 
in akvakulturnih proizvodov, ki so 



AD\1172852SL.docx 53/61 PE628.643v02-00

SL

upravičeni do nadomestila, ter njihovo 
količino v skladu z merili, določenimi v 
skladu z odstavkom 7.

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

4. Nadomestilo se ne dodeli za ribiške 
in akvakulturne proizvode, ki: 

(a) so jih ulovila plovila tretjih držav, 
razen ribiških plovil, ki plujejo pod 
zastavo Venezuele in opravljajo ribolovne 
dejavnosti v vodah Unije, v skladu s 
Sklepom Sveta (EU) 2015/15651a; 

(b) so jih ulovila ribiška plovila Unije, 
ki niso registrirana v pristanišču ene od 
regij iz odstavka 1; (c) so jih ulovila 
ribiška plovila Unije, ki so registrirana v 
pristanišču ene od najbolj oddaljenih regij 
iz člena 349 PDEU, vendar v tej regiji ne 
izvajajo svoje dejavnosti; (d) so uvoženi iz 
tretjih držav.

5. Točka (b) odstavka 4 se ne 
uporablja, če obstoječe zmogljivosti 
predelovalne industrije v zadevni najbolj 
oddaljeni regiji presegajo količino 
dobavljenih surovin.

6. Pri nadomestilu, izplačanem 
upravičencem, ki izvajajo dejavnosti iz 
odstavka 1 v najbolj oddaljenih regijah ali 
so lastniki plovila, registriranega v 
pristanišču teh regij, in tam izvajajo svojo 
dejavnost, se z namenom izognitve 
čezmernim nadomestilom upoštevajo:

(a) za vsak ribiški ali akvakulturni 
proizvod ali kategorijo zadevnih 
proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo 
zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih 
regij, ter

(b) vsaka druga oblika javne 
intervencije, ki vpliva na višino dodatnih 
stroškov.

7. Na Komisijo se v skladu s členom 
52 prenese pooblastilo za sprejemanje 
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delegiranih aktov, v katerih se določijo 
merila za izračun dodatnih stroškov, ki 
nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti 
zadevnih regij.

Člen 29d

Prenovitev flot in ukrepi, povezani z njo

Da bi izboljšali varnost ljudi in njihove 
pogoje dela na morju, upoštevali 
higienske standarde Unije, preprečevali 
nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko 
neurejeni ribolov ter dosegli večjo 
okoljsko učinkovitost, lahko ESPR brez 
poseganja v člen 16 v najbolj oddaljenih 
regijah podpira:

1. nakup nadomestnih ali novih 
plovil, za katera mora upravičenec:

(a) upoštevati omejitve dovoljene 
ribolovne zmogljivosti,

(b) zagotoviti družbeno, ekološko in 
gospodarsko trajnost ribolova ter 
omogočiti doseganje cilja največjega 
trajnostnega donosa;

(c) upoštevati zavezo, da bo 
nadzornim organom in za znanstvene 
namene predložil podrobne podatke o 
sestavi ulova in prilova. To lahko 
vključuje namestitev elektronskih 
sistemov za spremljanje;

(d) ostati registriran v najbolj 
oddaljeni regiji vsaj 15 let od datuma 
dodelitve pomoči;

(e) svoj ulov v celoti iztovoriti v 
najbolj oddaljeni regiji.

2. nakup ali posodobitev motorja, 
katerega moč lahko preseže moč 
sedanjega motorja, če je to ustrezno 
utemeljeno zaradi varnosti na morju in ne 
povzroča večjega ribolovnega napora. 

3. prenovitev lesenega krova 
ribiškega plovila, če je to potrebno za 
izboljšanje pomorske varnosti v skladu z 
objektivnimi tehničnimi merili pomorske 
arhitekture;
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4. izgradnjo in posodobitev 
pristanišč, pristaniške infrastrukture, 
raztovorišč, dražbenih hal, ladjedelnic ter 
delavnic za ladjedelništvo in popravila v 
ribiških pristaniščih najbolj oddaljenih 
regij, le če to prispeva k trajnostnemu in 
selektivnemu ribolovu v najbolj 
oddaljenih regijah;

5. raziskavo stabilnosti in tehničnih 
smernic za oblikovanje čelad ali 
propulzivne opreme;

6. tradicionalne zasidrane naprave za
zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah, 
le če te naprave prispevajo k trajnostnemu 
in selektivnemu ribolovu.

Člen 29e 

Statistična mreža staležev rib

v najbolj oddaljenih regijah (ORFSN)

1. ESPR lahko podpira zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov za 
upravljanje staležev rib v najbolj 
oddaljenih regijah, kot je določeno v 
členu 2(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, da 
se vzpostavijo mreža statističnih podatkov 
o staležih rib v najbolj oddaljenih regijah 
in nacionalni načrti dela za njeno 
izvajanje za uresničevanje ciljev 
največjega trajnostnega donosa iz člena 
2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2. Z odstopanjem od člena 2 se lahko 
podpora iz odstavka 1 tega člena dodeli 
tudi za operacije, ki se izvajajo zunaj 
ozemlja Unije.

3. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi določi pravila za postopke, 
obliko in časovne razporede za 
vzpostavitev mreže iz odstavka 1. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 53(2).

4. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi se odobrijo ali spremenijo 
nacionalni načrti dela iz odstavka 1, do 
31. decembra v letu pred letom začetka 
uporabe načrta dela. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim 



PE628.643v02-00 56/61 AD\1172852SL.docx

SL

postopkom iz člena 53(2).

Člen 29f  

Državna pomoč

1. Za ribiške in akvakulturne 
proizvode, ki so navedeni v Prilogi I k 
PDEU, za katere se uporabljajo členi 107, 
108 in 109 PDEU, lahko Komisija v 
skladu s členom 108 PDEU odobri pomoč 
za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih 
regijah iz člena 349 PDEU znotraj 
sektorjev proizvodnje, predelave in trženja 
ribiških in akvakulturnih proizvodov, in 
sicer za ublažitev posebnih omejitev v teh 
regijah zaradi njihove odročnosti, 
otoškega značaja in izjemne oddaljenosti.

2. Države članice lahko zagotovijo 
dodatno financiranje za izvajanje načrtov 
nadomestil iz člena 29c. V tem primeru 
države članice Komisijo uradno obvestijo 
o državni pomoči, ki jo Komisija v skladu 
s to uredbo lahko odobri kot del teh 
načrtov. Tako uradno obvestilo o državni 
pomoči se šteje za obvestilo v smislu 
prvega stavka člena 108(3) PDEU.

Člen 29g 

Pregled – POSEI

Komisija pred koncem leta 2023 predloži 
poročilo o izvajanju določb tega poglavja 
in po potrebi pripravi ustrezne predloge. 
Oceni tudi možnost vzpostavitve programa 
posebnih možnosti za oddaljene in otoške 
regije (POSEI) za vprašanja v zvezi s 
pomorstvom in ribištvom.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESPR podpira razvoj in razširjanje 
informacij o trgu za ribiške in akvakulturne 
proizvode s strani Komisije v skladu s 

ESPR podpira razvoj in razširjanje 
informacij o trgu za ribiške in akvakulturne 
proizvode s strani Komisije v skladu s 
členom 42 Uredbe (EU) št. 1379/2013, 
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členom 42 Uredbe (EU) št. 1379/2013. zlasti s financiranjem mreže statističnih 
podatkov o akvakulturi in mreže 
statističnih podatkov o staležih rib v 
najbolj oddaljenih regijah (ORFSN) iz 
člena 29d.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 43 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanjem celostnega 
upravljanja pomorske politike, vključno s 
pomorskim prostorskim načrtovanjem, 
strategijami morskih bazenov in
regionalnim pomorskim sodelovanjem;

(b) spodbujanjem celostnega 
upravljanja pomorske politike, vključno s 
pomorskim prostorskim načrtovanjem, 
strategijami morskih bazenov, regionalnim 
pomorskim sodelovanjem, 
makroregionalnimi strategijami EU in 
čezmejnim sodelovanjem;

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 43 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podpiranjem ukrepov za varstvo in 
obnovo morske in obalne biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, ki ribičem 
nudijo nadomestila za zbiranje 
izgubljenega ribolovnega orodja in 
morskih odpadkov iz morja.

Obrazložitev

V skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo na okolje.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 45a
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Očiščenje oceanov

ESPR podpira izvajanje ukrepov za 
očiščenje morja in oceanov vseh vrst 
odpadkov, zlasti plastike, plastičnih 
otokov ter nevarnih ali radioaktivnih 
odpadkov.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 45 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 45b

Varstvo narave in vrst

ESPR podpira izvajanje ukrepov za 
varstvo narave v okviru Svetovne listine 
Združenih narodov za naravo, zlasti 
členov 21, 22, 23 in 24. 

ESPR podpira tudi ukrepe za prostovoljno 
sodelovanje in usklajevanje z 
mednarodnimi forumi, organizacijami, 
organi in ustanovami ter med njimi, da bi 
se z združenimi sredstvi borili proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu, divjemu lovu na 
morske vrste in množičnemu pobijanju 
vrst, ki se štejejo za naravne plenilce 
ribjih staležev.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravni subjekti s sedežem v državi 
članici ali tretji državi, ki je navedena v 
delovnem programu, pod pogoji iz 
odstavkov 3 in 4;

(a) pravni subjekti s sedežem v državi 
članici, čezmorskih državah in ozemljih ali 
tretji državi, ki je navedena v delovnem 
programu, pod pogoji iz odstavkov 3 in 4;
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