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Pozměňovací návrh 1
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že je nyní naléhavě zapotřebí
provést celkovou reformu společné 
rybářské politiky EU, protože za 30 let 
svého fungování nesplnila své cíle na 
vnitřní ani vnější úrovni;

1. připomíná, že je nyní naléhavě zapotřebí 
provést reformu společné rybářské politiky 
EU, protože za 30 let svého fungování 
nebyla vždy schopna dosáhnout svých cílů
na vnitřní ani vnější úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že je nyní naléhavě zapotřebí 
provést celkovou reformu společné 
rybářské politiky EU, protože za 30 let 
svého fungování nesplnila své cíle na 
vnitřní ani vnější úrovni;

1. připomíná, že je nyní naléhavě zapotřebí 
provést celkovou reformu společné 
rybářské politiky EU, protože za dobu 
svého fungování nesplnila zcela své cíle na 
vnitřní ani vnější úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná požadavek stanovený 
v článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který stanoví, že Unie 
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přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při 
provádění politik, které by mohly mít vliv 
na rozvojové země, sem patří zejména 
společná rybářská politika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná povinnost dbát na 
soudržnost politik Unie – včetně reformy 
společné rybářské politiky –, která je 
obsažena v Lisabonské smlouvě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně 
ničeno, rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové a jeho přežití nebude závislé 
na veřejné podpoře;

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na úrovni maximálního stálého 
výnosu, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně ničeno 
a rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně
ničeno, rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové a jeho přežití nebude závislé 
na veřejné podpoře;

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které zachovávají populace na 
úrovních, které mohou přinést maximální 
stálý výnos, budou přinášet výhody pro 
životní prostředí a sociální a hospodářské 
výhody, protože životní prostředí nebude 
ničeno, rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové, aniž by vyžadovalo veřejnou 
podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně 
ničeno, rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové a jeho přežití nebude závislé 
na veřejné podpoře;

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně 
ničeno, rybolovná společenství budou mít 
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové a jeho přežití nebude závislé 
na veřejné podpoře; zdůrazňuje, že 
uplatnění přístupu založeného na 
ekosystémech a na zásadě předběžné 
opatrnosti, pokud jde o řízení rybolovu, 
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a záruka, že SRP přispěje k dosažení 
dobrého ekologického stavu mořského 
prostředí do roku 2020 v souladu 
s rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, jsou opatření nezbytná 
pro zajištění dlouhodobé environmentální, 
hospodářské a sociální udržitelnosti 
evropského odvětví rybolovu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně 
ničeno, rybolovná společenství budou mít
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
bude ziskové a jeho přežití nebude závislé 
na veřejné podpoře;

2. zdůrazňuje, že udržitelné postupy 
rybolovu, které obnovují a zachovávají 
populace na podstatně vyšších úrovních, 
než jaké mohou přinést maximální stálý 
výnos, budou přinášet výhody pro životní 
prostředí a sociální a hospodářské výhody, 
protože životní prostředí bude méně 
ničeno, rybolovná společenství by měla
zajištěnou budoucnost a odvětví rybolovu 
by bylo ziskové a jeho přežití nebylo
závislé na veřejné podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že světové oceány nejenže
prostřednictvím rybolovu poskytují výživu, 
zajišťují potraviny a živobytí pro 500 

3. připomíná, že světové oceány nejenže
prostřednictvím rybolovu poskytují výživu, 
zajišťují potraviny a živobytí pro 500 
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milionů osob na celém světě a minimálně 
50 % živočišných bílkovin pro 400 milionů 
osob v nejchudších zemích, ale jsou rovněž 
stěžejní pro zmírňování změny klimatu 
a pro dopravu a jsou domovem asi 90 % 
stanovišť živých druhů na Zemi;

milionů osob na celém světě a minimálně 
50 % živočišných bílkovin pro 400 milionů 
osob v nejchudších zemích, jsou důležité
pro dopravu a jsou domovem asi 90 % 
stanovišť živých druhů na Zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že světové oceány nejenže 
prostřednictvím rybolovu poskytují výživu, 
zajišťují potraviny a živobytí pro 500 
milionů osob na celém světě a minimálně 
50 % živočišných bílkovin pro 400 milionů 
osob v nejchudších zemích, ale jsou rovněž 
stěžejní pro zmírňování změny klimatu 
a pro dopravu a jsou domovem asi 90 % 
stanovišť živých druhů na Zemi;

3. připomíná, že světové oceány nejenže 
prostřednictvím rybolovu poskytují výživu, 
zajišťují potraviny a živobytí pro 500 
milionů osob na celém světě a minimálně 
50 % živočišných bílkovin pro 400 milionů 
osob v nejchudších zemích, ale jsou rovněž 
stěžejní pro zmírňování změny klimatu, 
neboť úložiště modrého uhlíku 
představuje největší úložiště uhlíku 
z dlouhodobého hlediska, jsou stěžejní pro 
dopravu a jsou domovem asi 90 % 
stanovišť živých druhů na Zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží zásadně z rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože více než 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží zásadně z rozvojových zemí, 
z nichž se v 10 % případů jedná o země 
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snížit závislost na dovozech, je obnovit 
a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni podstatně přesahující úroveň, jaká
dokáže přinést maximální stálý výnos;

AKT; zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, 
jak snížit závislost na dovozech, je obnovit 
a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni, která dokáže přinést maximální 
stálý výnos;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží zásadně z rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 
snížit závislost na dovozech, je obnovit 
a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni podstatně přesahující úroveň, jaká
dokáže přinést maximální stálý výnos;

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží zásadně z rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 
snížit závislost na dovozech, je obnovit 
a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni, která dokáže přinést maximální 
stálý výnos;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží zásadně z rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 
snížit závislost na dovozech, je obnovit 

4. je znepokojen velkou závislostí trhů EU 
na dovozech produktů rybolovu 
a akvakultury, protože 60 % všech 
rybolovných produktů využívaných v EU 
se dováží z velké části z rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 
snížit závislost na dovozech, je obnovit 
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a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni podstatně přesahující úroveň, jaká 
dokáže přinést maximální stálý výnos;

a zachovávat evropské rybí populace na 
úrovni podstatně přesahující úroveň, jaká 
dokáže přinést maximální stálý výnos;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí a sociální normy jako na 
evropskou domácí produkci, a zastává 
názor, že rozvojové země budou 
potřebovat finanční a technickou pomoc, 
aby dosáhly stejných norem;

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí a hygienické a sociální normy 
jako na evropskou domácí produkci, 
a zastává názor, že rozvojové země budou 
potřebovat finanční a technickou pomoc, 
aby dosáhly stejných norem, ale také aby 
mohly účinně bojovat proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí a sociální normy jako na 
evropskou domácí produkci, a zastává 
názor, že rozvojové země budou 
potřebovat finanční a technickou pomoc, 
aby dosáhly stejných norem;

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí, sociální normy a normy v oblasti 
bezpečnosti potravin jako na evropskou 
domácí produkci, a zastává názor, že 
rozvojové země budou potřebovat finanční 
a technickou pomoc, aby dosáhly stejných 
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norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí a sociální normy jako na 
evropskou domácí produkci, a zastává 
názor, že rozvojové země budou 
potřebovat finanční a technickou pomoc, 
aby dosáhly stejných norem;

5. zdůrazňuje, že na dovážené produkty 
rybolovu a akvakultury by se měly 
vztahovat stejné normy v oblasti životního 
prostředí a sociální normy jako na 
evropskou domácí produkci, včetně lepší 
vysledovatelnosti lovu pro vlastní obživu, 
a zastává názor, že rozvojové země budou 
potřebovat finanční a technickou pomoc, 
aby dosáhly stejných norem;

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. nesouhlasí se zavedením systému 
převoditelných koncesí k rybolovu 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu a mezinárodních vodách, protože 
to může závažně omezit dnešní vyhlídky
rozvojových zemích na budoucí rozvoj
jejich vlastních odvětví rybolovu;

6. nesouhlasí se zavedením systému 
převoditelných koncesí k rybolovu 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu a mezinárodních vodách, pokud 
to omezuje možnosti rozvojových zemí
v oblasti rozvoje jejich vlastních odvětví 
rybolovu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. nesouhlasí se zavedením systému 
převoditelných koncesí k rybolovu 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu a mezinárodních vodách, protože 
to může závažně omezit dnešní vyhlídky 
rozvojových zemích na budoucí rozvoj 
jejich vlastních odvětví rybolovu;

6. nesouhlasí se zavedením systému 
převoditelných koncesí k rybolovu, 
zejména v regionálních organizacích pro 
řízení rybolovu a mezinárodních vodách, 
protože to může závažně omezit dnešní 
vyhlídky rozvojových zemí na budoucí 
rozvoj jejich vlastních odvětví rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. nesouhlasí s privatizací mořských 
zdrojů; domnívá se, že návrh vytvořit trh 
s rybolovnými právy mezi soukromými 
podniky je nepřijatelný; zdůrazňuje, že by 
rybolovná práva měla být spravována 
výlučně členskými státy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 20
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že jakýkoli přístup 
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k přebytkům rybolovných zdrojů 
v rozvojových zemích, které nemohou být 
uloveny místními rybářskými flotilami, 
může být přiznán až po uspokojení 
výživových potřeb místního obyvatelstva 
a až po splnění podmínek stanovených 
v článcích 62, 59 a 70 Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. upozorňuje na ustanovení článků 69 
a 70 Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu, které se týkají 
práva států, které nemají přístup k moři, 
podílet se na využívání mořských 
biologických zdrojů ve výlučných 
hospodářských zónách pobřežních států 
ze stejné podoblasti či oblasti za účelem 
uspokojení výživových potřeby 
obyvatelstva dotčených zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že budoucí SRP se musí 
řídit zásadami řádné správy věcí 
veřejných, k nimž patří transparentnost 
a přístup k informacím v souladu 
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s Aarhuskou úmluvou, včetně posuzování 
dohod o udržitelném rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že by EU měla podporovat 
udržitelné řízení zdrojů v třetích zemích, 
a vyzývá tudíž EU, aby zintenzívnila
opatření pro boj proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu; zdůrazňuje rovněž, že by se 
dohody o udržitelném rybolovu měly více 
zaměřit na vědecký výzkum 
a shromažďování údajů, sledování, 
kontrolu a dohled; za tímto účelem by EU 
měla pro třetí země vyčlenit náležitou 
finanční a technickou podporu i lidské 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje rostoucí význam 
rekreačního rybolovu pro rybáře 
a rybolovná společenství; upozorňuje na 
jeho rostoucí význam;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 25
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že SRP musí být v souladu 
s rozvojovými a environmentálními 
politikami, včetně ochrany mořských 
ekosystémů; požaduje proto opatření pro 
zlepšování a rozšiřování vědeckých 
poznatků, jakož i posílení mezinárodní 
spolupráce s cílem zajistit lepší výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. připomíná, že všichni státní příslušníci 
zemí EU musí respektovat právní 
a správní předpisy SRP, bez ohledu na 
místo, kde působí, včetně – mimo jiné –
právních předpisů v sociální 
a environmentální oblasti;

Or. en


