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Pozměňovací návrh 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. žádá Komisi, aby zajistila, že dohody o 
udržitelném rybolovu budou dodržovat 
zásadní a základní hlediska lidských práv 
a demokratických zásad, jak stanoví 
článek 9 dohody z Cotonou;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá závazek Komise zavést novou 
generaci dohod o udržitelném rybolovu,
které podporují zachování zdrojů, 
ekologickou udržitelnost, řádnou správu a 
účinnost sektorové pomoci v partnerských 
zemích, a to posilováním podmíněnosti;;

3. bere na vědomí závazek Komise zavést 
novou generaci dohod o udržitelném 
rybolovu, které podporují zachování 
zdrojů, ekologickou udržitelnost, řádnou 
správu a účinnost sektorové pomoci 
v partnerských zemích, a to posilováním 
podmíněnosti;;

Or. nl

Pozměňovací návrh 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje žádost regionálního 
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poradního sboru pro zámořské loďstvo 
(LDRAC), aby se rozlišovalo mezi náklady 
na přístup zámořského loďstva EU –
náklady představujícími spravedlivý podíl 
hodnoty úlovku, které bude hradit majitel 
plavidla, a jejich protihodnotou, jejímž 
cílem je podpořit rozvoj. Touto pomocí by 
měla být uznána důležitost odvětví 
rybolovu v boji proti chudobě; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi, aby se ujistila, že dohody 
o udržitelném rybolovu mezi EU a 
rozvojovými zeměmi jsou založeny na 
skutečném partnerství, v němž náklady na 
přístup k rybolovným zdrojům spravedlivě 
odrážejí jejich hodnoty a v němž jsou tyto 
rybolovné zdroje, ekosystémy a biologická 
rozmanitost mořského prostředí 
rozvojových zemí zachovávány trvale 
udržitelným způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že lovení evropských lodí 
ve vodách rozvojových zemích, které je 
upraveno v dohodách o udržitelném 
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rybolovu, by mělo být založeno na 
přebytcích, které nemohou využít lodě 
místního rybolovného odvětví – tyto 
„místně ulovené produkty“ by měly být 
chápány ve smyslu článku 70 Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu, podle něhož zahrnují také produkty 
ulovené pobřežními státy, jejichž 
zeměpisná poloha je činí závislými na 
využívání živých zdrojů výlučných 
ekonomických zón jiných států dané 
podoblasti nebo oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje význam společných 
odborných pracovních skupin, jejichž 
úkolem je poskytovat na základě 
nejlepších dostupných údajů vědecká 
stanoviska o stavu populací ryb, a trvá na 
tom, aby měly tyto týmy k dispozici vhodné 
finanční, technické a lidské zdroje a 
mohly tak plnit svou funkci a pracovat 
společně s regionálními organizacemi pro 
řízení rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména 
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
zvláště se zaměřily na potřeby společenství 
zabývajících se drobným rybolovem, a aby 
zajistily, že investice nebudou přispívat k 
nadměrnému rybolovu či ke konkurování 
místním společenstvím, pro něž je rybolov 
nezbytný z hlediska zajištění obživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom nabízely pracovní příležistosti 
místním námořníkům, možnosti vykládky 
a podporovaly rozvoj zpracovatelských 
odvětví a činnosti spojené s uváděním na 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména 
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
především malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména 
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
rozvojových zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména 
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

4. přeje si, aby dohody o udržitelném 
rybolovu vyzdvihovaly zapojení 
partnerských zemí do světového 
hospodářství, zvýhodňovaly investice a 
rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků 
zabývajících se drobným rybolovem, a 
přitom podporovaly zejména 
zpracovatelské činnosti a činnosti spojené 
s uváděním na trh;

Or. nl

Pozměňovací návrh 11
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví podporovaly cíle rozvojové 
spolupráce EU a byly v souladu 
s národními plány rozvoje signatářské 
země; žádá, aby tyto prostředky 
nepředstavovaly náhradu spolupráce 
v oblasti rybolovu stanovenou v jiných 
dohodách nebo nástrojích spolupráce, ale 
aby ji soudržně a vhodně doplňovaly;

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví podporovaly cíle členských 
států EU a byly v souladu s národními 
plány rozvoje signatářské země; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví podporovaly cíle rozvojové 
spolupráce EU a byly v souladu 
s národními plány rozvoje signatářské 
země; žádá, aby tyto prostředky 
nepředstavovaly náhradu spolupráce
v oblasti rybolovu stanovenou v jiných 
dohodách nebo nástrojích spolupráce, ale 
aby ji soudržně a vhodně doplňovaly;

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví byly zaměřeny na správní a 
vědecké kapacity třetích zemí a aby 
podporovaly cíle rozvojové spolupráce EU 
a byly v souladu s národními plány rozvoje 
signatářské země; žádá, aby tyto 
prostředky nepředstavovaly náhradu 
spolupráce v oblasti rybolovu stanovenou 
v jiných dohodách nebo nástrojích 
spolupráce, ale aby ji doplňovaly 
soudržným, transparentním, účinným a 
lépe zaměřeným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví podporovaly cíle rozvojové 
spolupráce EU a byly v souladu 
s národními plány rozvoje signatářské 
země; žádá, aby tyto prostředky 
nepředstavovaly náhradu spolupráce 
v oblasti rybolovu stanovenou v jiných 
dohodách nebo nástrojích spolupráce, ale 
aby ji soudržně a vhodně doplňovaly;

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
finanční prostředky vyčleněné v rámci 
dohod o udržitelném rybolovu na podporu 
tohoto odvětví podporovaly cíle rozvojové 
spolupráce EU a byly v souladu 
s národními plány rozvoje signatářské 
země; žádá, aby tyto prostředky 
nepředstavovaly náhradu spolupráce 
v oblasti rybolovu stanovenou v jiných 
dohodách nebo nástrojích spolupráce, ale 
aby ji soudržně a vhodně doplňovaly;
v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 
zajistila především podporu malých a 
středních podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby dohody 
s partnerskými zeměmi uzavírala, pouze 
pokud bude explicitně jasné, že daná 
dohoda bude pro členské státy EU 
prospěšná a že pro ně nebude znamenat 
žádnou hospodářskou ztrátu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby do budoucích 
dohod o udržitelném rybolovu začlenila 
doložku o řízení, v níž budou uznána 
jednak práva rozvojových zemí rozvíjet 
odvětví místního rybolovu trvale 
udržitelným způsobem, jednak zásady 
řádné správy, transparentnosti a boje 
proti korupci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby uzavírala dohody 
pouze se zeměmi, v nichž jsou 
bezpodmínečně dodržována lidská práva, 
kde je uplatňován právní stát podle 
obecně uznávaného mezinárodního práva 
a kde jsou dodržovány zásady 
demokratické správy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že pro řádné provádění 
dohod o udržitelném rybolovu jsou 
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důležité společné výbory, a vyzývá k tomu, 
aby v zájmu zvýšení transparentnosti a 
přispění k řádnému řízení dohod o 
udržitelném rybolovu byly tyto výbory 
zpřístupněny subjektům v oblasti rybolovu 
a poslancům rozvojových zemí i EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby podporovala 
partnerské třetí země, aby shromažďovaly 
jakékoli patřičné informace o činnostech 
souvisejících s rybolovem v jejich vodách, 
pokud takové informace nejsou 
k dispozici, a aby je také zveřejňovaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby bylo přiděleno více 
finančních prostředků na regionální 
organizace pro řízení rybolovu, neboť tyto 
organizace jsou klíčově důležité v boji 
s nezákonným, nehlášeným a 
neregulovaným rybolovem;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 20
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi, aby z analýzy dopadu 
vycházela rovněž při eventuálním 
obnovení či prodloužení dohody a 
v případě, že bude toto posouzení 
negativní, dohodu neprodlužovala;

Or. nl

Pozměňovací návrh 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost politik a úplnou koordinaci 
mezi rozvojovou politikou EU a SRP a 
věnovat rozvíjení udržitelného odvětví 
rybolovu v souvislosti s politikou 
rozvojové spolupráce se třetími zeměmi 
více lidských, technických i finančních 
zdrojů; žádá Komisi, aby zahájila vědecké 
audity, které by posoudily populace ryb 
před zahájením jednání o nových 
protokolech dohod o udržitelném rybolovu 
s cílem zamezit nadměrnému výlovu, 
neboť odvětví rybolovu má v mnoha 
rozvojových zemích zásadní úlohu pro 
zajištění dodávek potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 
větší transparentnost při stanovení míry 
využívání populací ryb ve vodách 
spadajících do pravomoci pobřežních 
států a při hodnocení bilaterálních dohod, 
i co se týče odborných posouzení populací 
ryb.

Or. lt


