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Predlog spremembe 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sporazumi o trajnostnem ribolovu 
spoštovali bistvene in temeljne elemente 
človekovih pravic in demokratičnih načel, 
kot določa člen 9 sporazuma iz 
Cotonouja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. pozdravlja zavzemanje Komisije za 
uveljavitev nove generacije sporazumov o 
trajnostnem ribolovu, ki bodo z okrepitvijo 
pogojevanja v državah partnericah 
spodbudili ohranjanje virov, okoljsko 
trajnost, dobro upravljanje in učinkovitost 
sektorske podpore;

3. ugotavlja, da se Komisija zavzema za 
uveljavitev nove generacije sporazumov o 
trajnostnem ribolovu, ki bodo z okrepitvijo 
pogojevanja v državah partnericah 
spodbudili ohranjanje virov, okoljsko 
trajnost, dobro upravljanje in učinkovitost 
sektorske podpore;

Or. nl

Predlog spremembe 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. ponavlja zahtevo Regionalnega 
svetovalnega sveta za ribolov v oddaljenih 
vodah, „da je treba ločevati med stroški 
dostopa za ladjevje EU za ribolov v 
oddaljenih vodah, t.j. stroški, ki jih bodo 
krili lastniki plovil in predstavljajo 
pravičen odstotek vrednosti ulova, in 
prispevkom, ki je namenjen razvojni 
pomoči. Ta pomoč bo morala priznavati 
pomen ribiškega sektorja v boju proti 
revščini“; 

Or. fr

Predlog spremembe 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
sporazumi o trajnostnem ribolovu, ki jih 
EU podpiše z državami v razvoju, temeljijo 
na pravem duhu partnerstva, kjer stroški, 
ki se plačajo za dostop do ribolovnih 
virov, predstavljajo pravično protivrednost 
le-teh, in kjer se ti ribolovni viri ter 
ekosistemi in morska biotska 
raznovrstnost držav v razvoju trajnostno 
ohranjajo; 

Or. fr

Predlog spremembe 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. meni, da bi ulov evropskega ribiškega 
ladjevja v vodah držav v razvoju, ki je 
predviden v sporazumih o trajnostnem 
ribolovu, moral temeljiti na presežku, ki 
ga lokalno ribiško ladjevje ne more 
naloviti, pri čemer je ta „lokalni ulov“ 
treba razumeti v smislu člena 70 
Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem pravu, ki določa, da slednji 
vključuje tudi ulov obalnih držav, ki so 
zaradi svoje geografske lege odvisne od 
izkoriščanja živih bogastev izključnih 
ekonomskih con drugih držav v subregiji 
ali regiji;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3c. poudarja pomen skupnih znanstvenih 
skupin, ki so zadolžene za podajanje 
znanstvenih mnenj o stanju ribolovnih 
virov na osnovi najboljših razpoložljivih 
podatkov, in vztraja, da morajo slednje 
razpolagati z ustreznimi finančnimi, 
tehničnimi in človeškimi viri, da lahko 
opravljajo svoje funkcije in delujejo ob 
posvetovanju z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva;

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti s podpiranjem dejavnosti predelave 
in trženja;

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, pri tem pa 
posebno pozornost namenjajo potrebam 
skupnosti, ki se ukvarjajo z malim
priobalnim ribolovom, in zagotovijo, da 
naložbe ne bodo prispevale k prelovu ali 
predstavljale konkurence lokalnim 
skupnostim, ki so za svoje preživetje 
odvisne od ribištva;

Or. en

Predlog spremembe 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti s podpiranjem dejavnosti predelave 
in trženja;

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti z zaposlovanjem lokalnih 
mornarjev, z lokalnim iztovarjanjem, s 
podpiranjem razvoja predelovalne 
industrije in tržnih dejavnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti s podpiranjem dejavnosti predelave 
in trženja;

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, predvsem v mala 
podjetja in priobalni ribolov, in sicer zlasti 
s podpiranjem dejavnosti predelave in 
trženja;

Or. de

Predlog spremembe 10
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav v razvoju v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti s podpiranjem dejavnosti predelave 
in trženja;

4. želi, da sporazumi o trajnostnem 
ribolovu bolj spodbujajo vključevanje 
držav partneric v svetovno gospodarstvo 
ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni 
sektor in njegov razvoj, vključno z malimi 
podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer 
zlasti s podpiranjem dejavnosti predelave 
in trženja;

Or. nl
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Predlog spremembe 11
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu krepila 
cilje razvojnega sodelovanja EU in da 
bodo v skladu z nacionalnimi razvojnimi 
načrti držav podpisnic; poziva, naj ta 
sredstva ne nadomestijo sredstev za 
sodelovanje na področju ribištva, ki so 
predvidena v drugih sporazumih ali 
instrumentih sodelovanja, temveč jih na 
skladen način dopolnijo;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu krepila 
cilje držav članic EU in da bodo v skladu z 
nacionalnimi razvojnimi načrti držav 
podpisnic;

Or. nl

Predlog spremembe 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu krepila 
cilje razvojnega sodelovanja EU in da bodo 
v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti 
držav podpisnic; poziva, naj ta sredstva ne 
nadomestijo sredstev za sodelovanje na 
področju ribištva, ki so predvidena v 
drugih sporazumih ali instrumentih 
sodelovanja, temveč jih na skladen način 
dopolnijo;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu 
spodbujala upravne in znanstvene 
zmogljivosti tretjih držav ter krepila cilje 
razvojnega sodelovanja EU in da bodo v 
skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti 
držav podpisnic; poziva, naj ta sredstva ne 
nadomestijo sredstev za sodelovanje na 
področju ribištva, ki so predvidena v 
drugih sporazumih ali instrumentih 
sodelovanja, temveč jih na skladen, 
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pregleden, učinkovit in bolje usmerjen
način dopolnijo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu krepila 
cilje razvojnega sodelovanja EU in da bodo 
v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti 
držav podpisnic; poziva, naj ta sredstva ne 
nadomestijo sredstev za sodelovanje na 
področju ribištva, ki so predvidena v 
drugih sporazumih ali instrumentih 
sodelovanja, temveč jih na skladen način 
dopolnijo;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
sredstva za sektorsko podporo iz 
sporazumov o trajnostnem ribolovu krepila 
cilje razvojnega sodelovanja EU in da bodo 
v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti 
držav podpisnic; poziva, naj ta sredstva ne 
nadomestijo sredstev za sodelovanje na 
področju ribištva, ki so predvidena v 
drugih sporazumih ali instrumentih 
sodelovanja, temveč jih na skladen način 
dopolnijo; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi podporo predvsem malim in 
srednjim podjetjem;

Or. de

Predlog spremembe 14
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poziva Komisijo, naj sporazume z 
državami partnericami sklepa le pod 
izrecnim pogojem, da imajo države 
članice EU od teh sporazumov korist in da 
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ne utrpijo nobene gospodarske izgube;

Or. nl

Predlog spremembe 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poziva Komisijo, naj v prihodnje 
sporazume o trajnostnem ribolovu vključi 
določbo o upravljanju, ki priznava pravice 
držav v razvoju, da trajnostno razvijejo 
svoj lokalni ribiški sektor, na eni strani ter 
načela dobrega upravljanja, preglednosti 
in boja proti korupciji na drugi strani;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5b. poziva Komisijo, naj sporazume sklepa 
le z državami, kjer se človekove pravice 
spoštujejo brezpogojno, kjer se pravna 
država izvaja po splošno priznanem 
mednarodnem pravu in kjer se upoštevajo 
demokratična upravna načela;

Or. nl
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Predlog spremembe 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5b. opozarja na pomen skupnih odborov 
za uspešno izvajanje sporazumov o 
trajnostnem ribolovu in poziva k odprtosti 
teh odborov za deležnike iz ribiškega 
sektorja in člane parlamentov držav v 
razvoju in EU, da se izboljša preglednost 
in pripomore k dobremu upravljanju na 
ravni sporazumov o trajnostnem ribolovu;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poziva Komisijo, naj tretje države 
partnerice spodbuja k zbiranju vseh 
pomembnih podatkov o ribiških 
dejavnostih, ki se izvajajo v njihovih 
vodah, če slednji niso na voljo, ter k 
njihovi objavi;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poziva Komisijo, naj regionalnim 
organizacijam za upravljanje ribištva 
nameni več proračunskih sredstev, saj 
imajo slednje ključno vlogo v boju proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu;

Or. lt

Predlog spremembe 20
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. poziva Komisijo, naj se pri morebitni 
obnovitvi sporazuma in/ali njegovem 
podaljšanju opre tudi na analizo učinka 
in naj v primeru, ko se slednja izkaže za 
negativno, sporazuma ne podaljša;

Or. nl

Predlog spremembe 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. poudarja, da je treba zagotoviti 
skladnost politik in popolno usklajevanje 
med razvojno politiko EU in skupno 
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ribiško politiko ter v okviru politike 
razvojnega sodelovanja EU s tretjimi 
državami razvoju trajnostnega ribiškega 
sektorja nameniti več človeških, tehničnih 
in proračunskih virov; poziva Komisijo, 
naj glede na to, da ima ribiški sektor v 
številnih državah v razvoju ključno vlogo 
pri zagotavljanju zanesljive preskrbe s 
hrano, sproži znanstvene revizije, da oceni 
staleže rib pred pogajanji za nove 
protokole k sporazumom o trajnostnem 
ribolovu in tako prepreči prekomerni 
ribolov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo 
preglednost pri določanju ravni 
izkoriščanja ribolovnih virov v vodah, za 
katere so odgovorne obalne države, in 
oceni dvostranske sporazume, vključno z 
vidika znanstvene ocene staležev rib.

Or. lt


