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Predlog spremembe 1
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je korenita reforma 
evropske skupne ribiške politike sedaj 
nujna, saj sedanji politiki v 30 letih 
njenega delovanja ni uspelo doseči 
notranjih in zunanjih ciljev;

1. opozarja, da je reforma evropske skupne 
ribiške politike sedaj nujna, saj sedanja
politika v 30 letih njenega delovanja ni 
bila vedno sposobna doseči notranjih in 
zunanjih ciljev;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je korenita reforma 
evropske skupne ribiške politike sedaj
nujna, saj sedanji politiki v 30 letih njenega 
delovanja ni uspelo doseči notranjih in 
zunanjih ciljev;

1. opozarja, da je korenita reforma 
evropske skupne ribiške politike nujna, saj 
sedanji politiki v vseh letih njenega 
delovanja ni uspelo v celoti doseči 
notranjih in zunanjih ciljev;

Or. es

Predlog spremembe 3
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na zahtevo iz člena 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 
določa, da mora Evropska unija 
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upoštevati cilje razvojnega sodelovanja pri 
politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo 
na države v razvoju, kar vključuje zlasti 
skupno ribiško politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na obveznost v Lizbonski 
pogodbi, da je treba skrbeti za usklajenost 
politik Unije, tudi pri reformi skupne 
ribiške politike;

Or. es

Predlog spremembe 5
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad 
ravnmi največjega trajnostnega donosa, 
imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj 
načenjalo okolje in ribiškim skupnostim 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne 
da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči;

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže na ravni
največjega trajnostnega donosa, imelo 
velike okoljske, socialne in gospodarske 
prednosti, saj bo manj načenjalo okolje in 
ribiškim skupnostim zagotavljalo varno 
prihodnost;

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej 
nad ravnmi največjega trajnostnega 
donosa, imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj
načenjalo okolje in ribiškim skupnostim 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne 
da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči;

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
ohranja ribje staleže na ravneh največjega 
trajnostnega donosa, imelo velike okoljske, 
socialne in gospodarske prednosti, saj ne
bo načenjalo okolja in bo ribiškim 
skupnostim zagotavljalo varno prihodnost, 
ribiški sektor pa bo na ta način 
dobičkonosen, ne da bi za to potreboval 
javno pomoč;

Or. es

Predlog spremembe 7
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad 
ravnmi največjega trajnostnega donosa, 
imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj 
načenjalo okolje in ribiškim skupnostim 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne 
da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči;

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad 
ravnmi največjega trajnostnega donosa, 
imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj 
načenjalo okolje in ribiškim skupnostim 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne 
da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči; poudarja, da sta uporaba 
ekosistemskega in previdnostnega 
pristopa k upravljanju ribištva ter 
zagotavljanje, da skupna ribiška politika 
prispeva k doseganju dobrega okoljskega 
stanja v morskem okolju do leta 2020, v 
skladu z okvirno direktivo o morski 
strategiji, bistvenega pomena za 
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zagotovitev dolgoročne okoljske, 
gospodarske in socialne trajnosti 
evropskega ribiškega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad 
ravnmi največjega trajnostnega donosa, 
imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj 
načenjalo okolje in ribiškim skupnostim 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne 
da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči;

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad 
ravnmi največjega trajnostnega donosa, 
imelo velike okoljske, socialne in 
gospodarske prednosti, saj bo manj 
načenjalo okolje, ribiškim skupnostim bi 
zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bi bil na ta način dobičkonosen, 
ne da bi bil za preživetje odvisen od javne 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 9
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da svetovni oceani ne
zagotavljajo le hrane, zanesljive oskrbe s 
hrano in možnosti za preživetje za 500 
milijonov ljudi po vsem svetu, za 400 
milijonov ljudi v najrevnejših državah pa 
najmanj 50 % živalskih beljakovin, temveč 
so tudi osrednjega pomena pri blaženju 
posledic podnebnih sprememb in
omogočanju prometa, prav tako pa 

3. opozarja, da svetovni oceani 
zagotavljajo hrano, zanesljivo preskrbo s 
hrano in možnost za preživetje za 500 
milijonov ljudi po vsem svetu, za 400 
milijonov ljudi v najrevnejših državah pa 
najmanj 50 % živalskih beljakovin, ter
omogočajo promet, prav tako pa 
predstavljajo habitat 90 % življenja na 
Zemlji;
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predstavljajo habitat 90 % življenja na 
Zemlji;

Or. de

Predlog spremembe 10
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da svetovni oceani ne 
zagotavljajo le hrane, zanesljive oskrbe s 
hrano in možnosti za preživetje za 500 
milijonov ljudi po vsem svetu, za 400 
milijonov ljudi v najrevnejših državah pa 
najmanj 50 % živalskih beljakovin, temveč 
so tudi osrednjega pomena pri blaženju 
posledic podnebnih sprememb in 
omogočanju prometa, prav tako pa 
predstavljajo habitat 90 % življenja na 
Zemlji;

3. opozarja, da svetovni oceani ne 
zagotavljajo le hrane, zanesljive oskrbe s 
hrano in možnosti za preživetje za 500 
milijonov ljudi po vsem svetu, za 400 
milijonov ljudi v najrevnejših državah pa 
najmanj 50 % živalskih beljakovin, temveč 
so tudi osrednjega pomena pri blaženju
posledic podnebnih sprememb, saj so 
modri ponori ogljika največji dolgoročni 
ponori, in pri omogočanju prometa, prav 
tako pa predstavljajo habitat 90 % življenja 
na Zemlji;

Or. en

Predlog spremembe 11
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % 
ribiških proizvodov v EU uvoženih 
predvsem iz držav v razvoju; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na znatno višjih ravneh od
ravni največjega trajnostnega donosa 

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je več kot 
60% ribiških proizvodov v EU uvoženih 
predvsem iz držav v razvoju, od česar 
odpade 10 % na države AKP; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na ravni največjega 
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najboljši način za zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza;

trajnostnega donosa najboljši način za 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % 
ribiških proizvodov v EU uvoženih 
predvsem iz držav v razvoju; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na znatno višjih ravneh od
ravni največjega trajnostnega donosa 
najboljši način za zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza;

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % 
ribiških proizvodov v EU uvoženih 
predvsem iz držav v razvoju; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na ravni največjega 
trajnostnega donosa najboljši način za 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza;

Or. es

Predlog spremembe 13
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % 
ribiških proizvodov v EU uvoženih 
predvsem iz držav v razvoju; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na znatno višjih ravneh od 
ravni največjega trajnostnega donosa 
najboljši način za zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza;

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti 
trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % 
ribiških proizvodov v EU v znatni meri 
uvoženih iz držav v razvoju; poudarja, da 
je obnavljanje in ohranjanje evropskih 
ribjih staležev na znatno višjih ravneh od 
ravni največjega trajnostnega donosa 
najboljši način za zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza;
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Or. en

Predlog spremembe 14
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski in socialni 
standardi kot za domačo evropsko 
proizvodnjo, ter meni, da bodo države v 
razvoju za doseganje istih standardov 
potrebovale finančno in tehnično pomoč;

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski, zdravstveni in 
socialni standardi kot za domačo evropsko 
proizvodnjo, ter meni, da bodo države v 
razvoju za doseganje istih standardov 
potrebovale finančno in tehnično pomoč; 
nadalje meni, da bodo takšno pomoč 
potrebovale tudi za učinkovit boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski in socialni 
standardi kot za domačo evropsko 
proizvodnjo, ter meni, da bodo države v 
razvoju za doseganje istih standardov 
potrebovale finančno in tehnično pomoč;

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski in socialni 
standardi ter standardi za varnost hrane
kot za domačo evropsko proizvodnjo, ter 
meni, da bodo države v razvoju za 
doseganje istih standardov potrebovale 
finančno in tehnično pomoč;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski in socialni 
standardi kot za domačo evropsko 
proizvodnjo, ter meni, da bodo države v 
razvoju za doseganje istih standardov 
potrebovale finančno in tehnično pomoč;

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva 
morali veljati isti okoljski in socialni 
standardi kot za domačo evropsko 
proizvodnjo, vključno z boljšo sledljivostjo 
„od ulova do mize“, ter meni, da bodo 
države v razvoju za doseganje istih 
standardov potrebovale finančno in 
tehnično pomoč;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. nasprotuje sprejetju prenosljivih 
ribolovnih koncesij v regionalnih 
organizacijah za upravljanje ribištva in v 
mednarodnih vodah, saj lahko to zelo 
omeji prihodnje ambicije današnjih držav 
v razvoju na področju razvoja lastnih 
ribiških sektorjev;

6. nasprotuje sprejetju prenosljivih 
ribolovnih koncesij v regionalnih 
organizacijah za upravljanje ribištva in v 
mednarodnih vodah, če te omejujejo 
možnosti držav v razvoju za razvoj lastnih 
ribiških sektorjev;

Or. es

Predlog spremembe 18
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. nasprotuje sprejetju prenosljivih 
ribolovnih koncesij v regionalnih 
organizacijah za upravljanje ribištva in v 
mednarodnih vodah, saj lahko to zelo 
omeji prihodnje ambicije današnjih držav v 
razvoju na področju razvoja lastnih ribiških 
sektorjev;

6. nasprotuje sprejetju prenosljivih 
ribolovnih koncesij, zlasti v regionalnih 
organizacijah za upravljanje ribištva in v 
mednarodnih vodah, saj lahko to zelo 
omeji prihodnje ambicije današnjih držav v 
razvoju na področju razvoja lastnih ribiških 
sektorjev;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. nasprotuje privatizaciji morskih virov; 
meni, da predlog za oblikovanje trga za 
prenos ribolovnih pravic med zasebnimi 
podjetji ni sprejemljiv; poudarja, da bi 
morale le države članice upravljati 
ribolovne pravice ;

Or. lt

Predlog spremembe 20
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da se lahko kakršen koli 
dostop do presežka ribolovnih virov v 
državah v razvoju, ki ga lokalne ribolovne 
flote ne morejo uloviti, omogoči šele, ko 
so izpolnjene prehranske potrebe 
lokalnega prebivalstva in če se upoštevajo 
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členi 62, 69 in 70 Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 21
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. upošteva določbe členov 69 in 70 
Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem pravu glede pravice držav 
brez dostopa do morja, da zaradi 
izpolnitve prehranskih potreb svojih 
prebivalcev sodelujejo pri izkoriščanju 
živih morskih virov v izključnih 
ekonomskih conah obalnih držav v isti
regiji ali podregiji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponovno poudarja, da mora prihodnja 
skupna ribiška politika temeljiti na 
načelih dobrega upravljanja, ki med 
drugim vključujejo preglednost in dostop 
do informacij v skladu z Aarhuško 
konvencijo, vključno z dostopom do ocen 
sporazumov o trajnostnem ribolovu;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi morala Evropska 
unija spodbujati trajnostno upravljanje 
virov v tretjih državah, in jo zato poziva, 
naj okrepi ukrepe za preprečevanje 
nezakonitih, neprijavljenih in 
nereguliranih ribolovnih dejavnosti, ter 
izpostavlja, da bi morali biti sporazumi o 
trajnostnem ribolovu bolj osredotočeni na 
znanstveno raziskovanje in zbiranje 
podatkov, spremljanje, nadzor ter 
opazovanje. Evropska unija bi zato 
morala partnerskim tretjim državam 
nameniti ustrezno finančno in tehnično 
podporo ter podporo na področju 
človeških virov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja vedno večji pomen 
rekreativnega ribolova za ribiče in ribiške 
skupnosti; opozarja na njegov naraščajoči 
pomen ;

Or. lt

Predlog spremembe 25
Isabella Lövin
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. ponovno poudarja, da mora biti 
skupna ribiška politika skladna z razvojno 
in okoljsko politiko, vključno z varstvom 
morskih ekosistemov; zato poziva k 
ukrepom za izboljšanje in razširitev 
znanstvenih spoznanj ter k tesnejšemu 
mednarodnemu sodelovanju, da bi 
zagotovili boljše rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 26
Isabella Lövin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. ponovno poudarja, da morajo vsi 
državljani Evropske unije, kjer koli 
opravljajo svojo dejavnost, spoštovati 
pravila in predpise skupne ribiške politike, 
med drugim tudi okoljske in socialne
predpise; 

Or. en


