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Pozměňovací návrh 77
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Odvětví rybolovu má obrovský 
strategický význam pro sociální a 
hospodářskou situaci a pro zásobování 
obyvatel rybami a trvalou potravinovou 
rovnováhu v členských státech a celé 
Evropské unii (EU) a také významnou 
měrou přispívá k dobrým sociálním a 
hospodářským podmínkám pobřežních 
komunit, místnímu rozvoji a 
zaměstnanosti, k zachování či vytváření 
hospodářských činností a pracovních míst 
v souvisejících odvětvích, zásobování 
čerstvými rybami a zachování místních 
kulturních tradic.

Or. pt

Pozměňovací návrh 78
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení 
a využívání biologických mořských zdrojů, 
biologických sladkovodních zdrojů 
a akvakultury, jakož i na zpracování 
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemí a v těchto zemích zapsanými 

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení 
a využívání biologických mořských zdrojů, 
biologických sladkovodních zdrojů 
a akvakultury, jakož i na zpracování 
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh a na hospodářské činnosti 
pobřežních komunit, které jsou na 
rybolovu nejvíce závislé, pokud takové 
činnosti probíhají na území členských států 
nebo ve vodách Unie, včetně činností 
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nebo rybářskými plavidly Unie nebo 
státními příslušníky členských států, aniž je 
dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, 
vzhledem k ustanovením článku 117 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

prováděných rybářskými plavidly plujícími 
pod vlajkou třetích zemí a v těchto zemích 
zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie 
nebo státními příslušníky členských států, 
aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu 
vlajky, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Budoucí EMFF by se měl plně 
věnovat problémům a zvláštním potřebám 
drobného rybolovu, neboť je třeba si 
uvědomit, že právě drobná loďstva v EU 
zaměstnávají větší množství pracovní síly 
na jednotku úlovku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pro podporu toho, aby za společnou
rybářskou politiku (SRP) převzali 
odpovědnost rybáři, čímž by se zlepšilo 
správné provádění a celková úspěšnost 
SRP, by EMFF měl podporovat 
partnerství, spolupráci a dialog mezi vědci 
a rybáři. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu integrované námořní politiky, 
která zahrnuje rozvoj a provádění 
koordinovaných operací a rozhodování 
v souvislosti s oceány, moři, pobřežními 
regiony a námořními odvětvími jakožto 
doplňkem různých politik EU, které se jich 
dotýkají, zejména v rámci společné 
rybářské politiky, dopravy, průmyslu, 
územní soudržnosti, životního prostředí, 
energetiky a cestovního ruchu. Je nutné 
zajistit soudržnost a integraci v řízení 
různých odvětvových politik v rámci 
Baltského moře, Severního moře, 
Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře.

(4) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu integrované námořní politiky, 
která zahrnuje rozvoj a provádění 
koordinovaných operací a rozhodování 
v souvislosti s oceány, moři, pobřežními 
regiony a námořními odvětvími jakožto 
doplňkem různých politik EU, které se jich 
dotýkají, zejména v rámci společné 
rybářské politiky, dopravy, průmyslu, 
územní soudržnosti, životního prostředí, 
energetiky, cestovního ruchu a vytváření 
stálých pracovních míst s příslušnými 
právy. Je nutné zajistit soudržnost 
a integraci v řízení různých odvětvových 
politik v rámci Baltského moře, Severního 
moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře.

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Evropa 2020, by se Unie 
a členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 

(5) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Evropa 2020, by se Unie 
a členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 
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podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie. 
Zejména by měly být soustředěny 
prostředky na splnění cílů strategie Evropa 
2020 a měla by být zlepšena účinnost 
větším zaměřením na výsledky. Zahrnutí 
integrované námořní politiky do nového 
EMFF také přispívá k hlavním cílům 
politik stanoveným ve sdělení Komise ze 
dne 3. března 2010 „Evropa 2020 –
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ („Strategie Evropa 
2020“) a je v souladu s obecnými cíli 
zvýšení hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti stanovenými ve Smlouvě.

podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie. 
Zejména by měly být soustředěny 
prostředky na splnění cílů strategie Evropa 
2020, zvláštní důraz by měl být kladen na 
cíle spojené se zaměstnaností a bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení a 
proti změně klimatu a měla by být 
zlepšena účinnost větším zaměřením na 
výsledky. Zahrnutí integrované námořní 
politiky do nového EMFF také přispívá 
k hlavním cílům politik stanoveným ve 
sdělení Komise ze dne 3. března 2010 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(„Strategie Evropa 2020“) a je v souladu 
s obecnými cíli zvýšení hospodářské, 
územní a sociální soudržnosti stanovenými 
ve Smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů prostřednictvím podpory 
rybolovu a akvakultury založených na 
inovacích a znalostech a zajištění 
udržitelné zaměstnanosti a hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti uvolněním 
potenciálu rozvoje a zaměstnanosti 
pobřežních a vnitrozemských rybářských 
komunit a podporou diverzifikace 
rybolovných činností do jiných 
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hospodářství. udržitelných odvětví mořského 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování stálé 
zaměstnanosti s příslušnými právy 
a územní soudržnosti uvolněním potenciálu 
růstu a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

Or. pt

Pozměňovací návrh 85
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
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a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit,
podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství a zlepšením pracovních 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu 
a akvakultury přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným ekologickým podmínkám, 
které jsou nezbytné pro hospodářský 
a sociální rozvoj. Společná rybářská 
politika by kromě toho měla přispívat ke 
zvýšení produktivity, přiměřené životní 
úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům 
a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky 
potravin spotřebitelům za rozumné ceny.

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu 
a akvakultury přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným ekologickým podmínkám, 
které jsou nezbytné pro hospodářský 
a sociální rozvoj. Společná rybářská 
politika by měla podporovat modernizaci a 
udržitelný rozvoj odvětví rybolovu tím, že 
z něj učiní sociálně a hospodářsky 
životaschopný sektor a zajistí udržitelné 
využívání rybolovných zdrojů s cílem 
dodávat ryby veřejnosti, zaručit 
potravinovou soběstačnost a bezpečné 
dodávky potravin, zachovat pracovní 
místa a zlepšit životní podmínky rybářů a 
že v pobřežních komunitách, které jsou na 
rybolovu nejvíce závislé, zajistí udržitelný 
rozvoj.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 87
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje společné rybářské politiky 
a integrované námořní politiky 
prostřednictvím jediného fondu, EFMF, 
a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného 
řízení s členskými státy. Sdílené řízení 
s členskými státy by se nemělo vztahovat 
pouze na opatření na podporu rozvoje 
odvětví rybolovu, akvakultury a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit, 
ale také na organizace společných trhů 
a vyrovnávací platby pro nejvzdálenější 
regiony, kontrolní činnosti a činnosti při 
shromažďování údajů. Přímé řízení by se 
mělo vztahovat na vědecké poradenství, 
dobrovolné příspěvky na regionální 
organizace pro řízení rybolovu, na poradní 
sbory a operace při provádění integrované 
námořní politiky. Měl by být upřesněn 
druh opatření, která je možno z EMFF 
financovat.

(12) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje společné rybářské politiky 
a integrované námořní politiky
prostřednictvím jediného fondu, EMFF, 
a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného 
řízení s členskými státy. Sdílené řízení 
s členskými státy by se nemělo vztahovat 
pouze na opatření na podporu rozvoje 
odvětví rybolovu, akvakultury a rozvoje 
pobřežních komunit, které jsou na 
rybolovu nejvíce závislé, ale také na 
organizace společných trhů a vyrovnávací 
platby pro nejvzdálenější regiony, 
kontrolní činnosti a činnosti při 
shromažďování údajů. Přímé řízení by se 
mělo vztahovat na vědecké poradenství, 
dobrovolné příspěvky na regionální 
organizace pro řízení rybolovu, na poradní 
sbory a operace při provádění integrované 
námořní politiky. Měl by být upřesněn 
druh opatření, která je možno z EMFF 
financovat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 88
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle článků 50 a 51 [nařízení 
o společné rybářské politice] (dále jen 
nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční 

(14) Podle článků 50 a 51 [nařízení 
o společné rybářské politice] (dále jen 
nařízení o SRP) je třeba, aby byla finanční 
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pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna 
dodržováním pravidel společné rybářské 
politiky členskými státy i hospodářskými 
subjekty. Tato podmíněnost má odrážet 
odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném 
zájmu zachování biologických mořských 
zdrojů v rámci společné rybářské politiky, 
které je zakotveno v článku 3 Smlouvy 
o fungování EU.

pomoc Unie v rámci EMFF podmíněna 
dodržováním pravidel společné rybářské 
politiky členskými státy i hospodářskými 
subjekty. Tato podmíněnost má odrážet 
odpovědnost Unie zajišťovat ve veřejném 
zájmu zachování biologických mořských 
zdrojů v rámci společné rybářské politiky a 
také dodržovat požadavky související 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti 
a zajištěním odpovídající sociální 
ochrany, jež jsou zakotveny v článcích 3 a 
9 Smlouvy o fungování EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající 
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například 
povinností shromažďování údajů 
a provádění kontroly. Pokud by členské 
státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly 
by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné 
příjemce nebo nezpůsobilé operace.

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající 
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například
povinností shromažďování údajů 
a provádění kontroly, včetně inspekcí 
práce, a dodržování právních předpisů 
v sociální a pracovní oblasti. Pokud by 
členské státy neplnily tyto povinnosti, 
vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí 
nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé 
operace.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ole Christensen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů s plným ohledem 
na institucionální pravomoci členských 
států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, 
jež jsou odpovědné za životní prostředí 
a za prosazování rovnosti mezi ženami 
a muži, hospodářské a sociální partnery 
a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři 
by se měli účastnit přípravy smluv o 
partnerství a rovněž přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení plánování.

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů, včetně zástupců 
sociálních partnerů, s plným ohledem na 
institucionální pravomoci členských států. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, 
jež jsou odpovědné za životní prostředí 
a za prosazování rovnosti mezi ženami 
a muži, hospodářské a sociální partnery 
a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři 
by se měli účastnit přípravy smluv o 
partnerství a rovněž přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů s plným ohledem 
na institucionální pravomoci členských 

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů s plným ohledem 
na institucionální pravomoci členských 



AM\908413CS.doc 13/44 PE492.837v01-00

CS

států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, 
jež jsou odpovědné za životní prostředí 
a za prosazování rovnosti mezi ženami 
a muži, hospodářské a sociální partnery 
a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři 
by se měli účastnit přípravy smluv o 
partnerství a rovněž přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení plánování.

států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně 
odvětví rybolovu, jež jsou odpovědné za 
životní prostředí a za prosazování rovnosti 
mezi ženami a muži, hospodářské 
a sociální partnery a jiné příslušné 
subjekty. Dotyční partneři by se měli 
účastnit přípravy smluv o partnerství a 
rovněž přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení plánování.

Or. pt

Pozměňovací návrh 92
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti 
a rozvoj podnikání.

(31) Za účelem zvýšení ziskovosti 
producentů a příjmu rybářských subjektů 
je nezbytné stimulovat modernizaci a 
udržitelný rozvoj odvětví rybolovu. Proto 
by měl EMFF podporovat udržitelný 
rozvoj odvětví rybolovu, včetně drobného 
rybolovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 

(31) Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
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výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti 
a rozvoj podnikání.

výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Cílem 
ekologických inovací by mělo být zlepšení 
dlouhodobé ekologické udržitelnosti 
rybolovných činností a omezení dopadu 
rybolovu na mořské ekosystémy. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti 
a rozvoj podnikání, které jsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné, uplatňují 
zásadu předběžné opatrnosti a řídí se 
ekosystémovým přístupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) V důsledku hospodářských zvratů 
způsobených v posledních letech finanční 
krizí má mnoho mladých lidí problémy 
získat finanční prostředky nezbytné
k tomu, aby mohli začít působit v odvětví 
rybolovu. Podpora EMFF by proto měla 
být zaměřena také na pomoc mladým 
lidem při vstupu do odvětví rybolovu, 
například prostřednictvím podpory nově 
začínajících podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti (32) Pro zvýšení ziskovosti producentů a 
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a ekonomické výkonnosti rybolovu 
a námořních činností je rovněž 
rozhodující investice do lidského kapitálu. 
Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi 
vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

příjmu rybářských subjektů je rovněž 
rozhodující investovat do lidského kapitálu. 
Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval 
mladé lidi usilující o vstup do tohoto 
odvětví, odbornou přípravu, celoživotní 
vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři 
povzbuzující šíření znalostí, jakož 
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti a ziskovosti
subjektů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 96
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti rybolovu 
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi 
vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti rybolovu 
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investovat do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval činnosti 
zaměřené na přístup ke kvalitnímu 
počátečnímu a celoživotní vzdělávání, 
spolupráci mezi vědci a rybáři 
povzbuzující šíření znalostí, jakož 
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů a 
přispívající k omezení dopadu 
rybolovných činností na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) EMFF by měl podporovat udržitelné 
řízení rybolovu na místní úrovni a rozvoj 
pobřežních komunit. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) S vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 
rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující
tento dialog na příslušných fórech.

(34) S ohledem na nedostatky sociálního 
dialogu na úrovni rybolovného odvětví by 
měl EMFF podporovat organizace 
prosazující tento dialog s cílem budovat 
jejich schopnosti na regionální, 
vnitrostátní i evropské úrovni a posílit 
zastupování zájmů tohoto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
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dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti. Podpora EMFF 
zaměřená na činnosti diverzifikace by 
měla věnovat zvláštní pozornost situaci 
mladých lidí v pobřežních komunitách a 
jejich příležitostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Mezinárodní organizace práce 
(MOP) považuje práci v odvětví rybolovu 
v porovnání s ostatními povoláními za 
rizikové zaměstnání a uzavřela či přijala 
mnoho úmluv a doporučení s cílem 
podporovat důstojné pracovní podmínky 
rybářů; zásady uvedené v těchto 
úmluvách a doporučeních by měly být 
ústředními kritérii při určování využití 
zdrojů EMFF.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V zájmu splnění zdravotních 
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval investice 
vztahující se k bezpečnosti a hygieně na 
plavidlech.

(36) V zájmu splnění zdravotních 
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval pouze 
investice vztahující se k bezpečnosti 
a hygieně na plavidlech u plavidel 
provozovaných v rybářských podnicích, 
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kde není doložena nadměrná kapacita; 
tyto investice neslouží ke zvýšení 
schopnosti plavidla lovit ryby.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku zavedení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu 
uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a 
s cílem podpořit členské státy při 
provádění těchto nových systémů by jim 
měl EMFF poskytovat podporu, jde-li o 
budování kapacit a výměnu osvědčených 
postupů.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 103
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 

(38) Je zapotřebí nových profesních 
příležitostí v odvětvích spojených 
s odvětvím rybolovu. Proto by měl EMFF 
podporovat diverzifikaci a vytváření 
pracovních míst v rybářských komunitách, 
zejména podporou počáteční fáze 
podnikání.
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drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 104
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního rybolovu 
se nevztahují systémy převoditelných 
koncesí k rybolovu.

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti, které mají nízký dopad na životní 
prostředí, než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního rybolovu 
se nevztahují systémy převoditelných 
koncesí k rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné. 
EMFF proto bude podporovat vytváření 
a správu systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení 
ekonomické výkonnosti a ziskovosti 
dotyčných hospodářských subjektů.

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. Je 
důležité zdůraznit, že odstranění 
nadbytečné kapacity prostřednictvím 
veřejné podpory, jako jsou dočasné nebo 
trvalé zastavení a systémy vrakování, se 
ukázalo jako neúčinné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření 
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu a 
správu systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 107
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Ve stejném duchu by měl EMFF 
podporovat snížení dopadu rybolovu na 
mořské prostředí, zejména podporou 
ekologických inovací, selektivnějších 
zařízení a vybavení, jakož 
i prostřednictvím opatření na ochranu 
a obnovu biologické rozmanitosti 
a ekosystémů a poskytovaných služeb, 
v souladu se strategií EU pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020.

(42) Ve stejném duchu by měl EMFF 
podporovat maximální omezení a 
případně i eliminaci dopadu rybolovu na 
mořské prostředí, zejména podporou 
ekologických inovací, selektivnějších 
zařízení a vybavení, jakož 
i prostřednictvím opatření na ochranu 
a obnovu biologické rozmanitosti 
a ekosystémů a poskytovaných služeb, 
v souladu se strategií EU pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020, a splněním 
požadovaných úrovní, aby bylo do roku 
2020 dosaženo dobrého stavu životního 
prostředí, jak je definován rámcovou 
směrnicí o strategii pro mořské prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti činností v oblasti 
akvakultury je rovněž rozhodující investice
do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, 
aby EMFF podporoval celoživotní učení 
a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

(51) Pro zvýšení ziskovosti producentů a 
příjmu rybářských subjektů zapojených do
činností v oblasti akvakultury je rovněž 
rozhodující investovat do lidského kapitálu. 
Proto je nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní učení a vytváření sítí 
povzbuzující šíření znalostí, jakož 
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti činností v oblasti 
akvakultury je rovněž rozhodující investice
do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, 
aby EMFF podporoval celoživotní učení 
a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

(51) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti činností v oblasti 
akvakultury je rovněž rozhodující 
investovat do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní učení a vytváření sítí 
povzbuzující šíření znalostí, jakož 
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování metodik zaměřených na 
činnosti související s omezováním dopadu 
na životní prostředí, celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podpořit inovační přístupy 
k vytváření růstu a pracovních míst, 
zejména poskytnutím přidané hodnoty 
k produktům rybolovu a diverzifikací 
místního hospodářství směrem k novým 
hospodářským činnostem, včetně činností 
nabízených „modrým růstem“ a širšími 
námořními odvětvími.

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podpořit inovační přístupy 
k vytváření udržitelného růstu a kvalitních 
pracovních míst podporující začlenění, 
zejména poskytnutím přidané hodnoty 
k produktům rybolovu a diverzifikací 
místního hospodářství směrem k novým 
hospodářským činnostem, včetně činností 
nabízených „modrým růstem“ a širšími 
námořními odvětvími.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí 
by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 
souvisejícím s podporou sociálního 
začleňování a snižování chudoby a také 
s povzbuzováním inovací na místní úrovni, 
jakož i k cíli posilování územní 
soudržnosti, hlavní prioritě Lisabonské 
smlouvy.

(57) Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí 
by měl přispívat k cílům strategie EU 2020 
souvisejícím s podporou sociálního 
začleňování a snižování chudoby a také 
s povzbuzováním ekologických inovací na 
místní úrovni, jakož i k cíli posilování 
územní soudržnosti, hlavní prioritě 
Lisabonské smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit by měl být založen na přístupu 
zdola nahoru s využitím místních 
partnerství, která jsou složena ze zástupců 
veřejného, soukromého i občanského 
sektoru a odrážejí přesně složení místní 
společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší 
možnosti k tomu, aby vypracovali 
a prováděli integrované víceodvětvové 
strategie místního rozvoje, které budou 
plnit potřeby jejich místních rybolovných 
oblastí; pro zajištění reprezentativnosti 
místních akčních skupin je důležité, aby 
žádná jednotlivá zájmová sdružení neměla 
v rozhodovacích orgánech více než 49 % 
hlasovacích práv.

(58) Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit by měl být založen na přístupu 
zdola nahoru s využitím místních 
partnerství, která jsou složena ze zástupců 
veřejného, soukromého i občanského 
sektoru, včetně zástupců sociálních 
partnerů, a odrážejí přesně složení místní 
společnosti; tito místní aktéři mají nejlepší 
možnosti k tomu, aby vypracovali 
a prováděli integrované víceodvětvové 
strategie místního rozvoje, které budou 
plnit potřeby jejich místních rybolovných 
oblastí; pro zajištění reprezentativnosti 
místních akčních skupin je důležité, aby 
žádná jednotlivá zájmová sdružení neměla 
v rozhodovacích orgánech více než 49 % 
hlasovacích práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) EMFF by měl přispět k podpoře všech 
úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje 
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů 
v oblastech jednotlivých evropských moří 
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů 
a fondů EU a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie.

(77) EMFF by měl přispět k podpoře všech 
úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje 
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů 
v oblastech jednotlivých evropských moří 
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů 
a fondů EU a přispívat k udržitelnosti 
životního prostředí a hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, 
inovace a konkurenceschopnost v rámci 
námořních odvětví a pobřežních regionů. 
Je zvláště důležité rozpoznat regulativní 
překážky a nedostatky dovedností, které 
brání růstu v rozvíjejících se 
a perspektivních námořních odvětvích, 

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst podporující 
začlenění, zaměstnanost, lepší životní a 
pracovní podmínky, inovace 
a konkurenceschopnost v rámci námořních 
odvětví a pobřežních regionů. Je zvláště 
důležité rozpoznat regulativní překážky 
a nedostatky dovedností, které brání růstu 
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jakož i operace zaměřené na podporu 
investic do technologických inovací 
nezbytných pro zlepšení podnikatelského 
potenciálu mořských a námořních aplikací.

v rozvíjejících se a perspektivních 
námořních odvětvích, jakož i operace 
zaměřené na podporu investic do 
technologických inovací nezbytných pro 
zlepšení podnikatelského potenciálu 
mořských a námořních aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací, 
a představují proto závažnou hrozbu pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází 
k obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální 
trvale udržitelný výnos, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF. 
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské
politiky.

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací, 
a představují proto závažnou hrozbu pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází 
k obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální 
trvale udržitelný výnos, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, a také ty, které 
nedodržují pracovní podmínky stanovené 
úmluvou č. 188 a doporučením č. 199 
MOP, měly být vyloučeny z podpory 
v rámci EMFF. Financování Unie by 
nemělo být v žádné fázi od výběru až po 
provádění operace použito k oslabení 
veřejného zájmu zachování biologických 
mořských zdrojů vyjádřeného v cílech 
nařízení o společné rybářské politice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
vykonává profesionální rybolov, jak je 
chápán členským státem, na palubě 
provozovaného rybářského plavidla, nebo 
provádí profesionální sběr mořských 
živočichů, jak je chápán daným členským 
státem, a to bez plavidla;

(6) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
vykonává profesionální rybolov, jak je 
chápán členským státem, na palubě 
provozovaného rybářského plavidla, nebo 
provádí profesionální sběr mořských 
živočichů, jak je chápán daným členským 
státem, a to bez plavidla. Není-li 
stanoveno jinak, vztahuje se pojem 
„rybář“ na majitele plavidla i na osobu, 
která na něm pracuje a je vůči majiteli 
plavidla v zaměstnaneckém poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného 
a konkurenceschopného rybolovu 
a akvakultury;

(a) podporou udržitelného rybolovu 
a akvakultury;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podporou vyváženého a komplexního 
územního rozvoje rybolovných oblastí;

(c) podporou udržitelného rozvoje 
pobřežních oblastí, které jsou na rybolovu 
nejvíce závislé, a tvorby pracovních míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 119
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) povzbuzování hospodářského růstu, 
sociálního začleňování a vytváření 
pracovních míst a podpora mobility 
pracovních sil v pobřežních 
a vnitrozemských komunitách závislých 
na rybolovu a akvakultuře;

(a) povzbuzování hospodářského růstu, 
sociálního začleňování a vytváření 
pracovních míst a podpora pobřežních a 
vnitrozemských komunit závislých na 
rybolovu a akvakultuře;

Or. pt

Pozměňovací návrh 120
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) povzbuzování hospodářského růstu, 
sociálního začleňování a vytváření 
pracovních míst a podpora mobility 
pracovních sil v pobřežních 
a vnitrozemských komunitách závislých na 
rybolovu a akvakultuře;

(a) povzbuzování hospodářského růstu, 
sociálního začleňování, vytváření 
pracovních míst a zaměstnatelnosti
a podpora mobility pracovních sil 
v pobřežních a vnitrozemských 
komunitách závislých na rybolovu 
a akvakultuře se zohledněním situace 
zranitelných skupin, jako jsou ženy, 
menšiny a mladí lidé;
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Or. en

Pozměňovací návrh 121
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) diverzifikace činností rybolovu do 
jiných odvětví námořního hospodářství 
a růst námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

(b) podpora odvětví rybolovu a 
diverzifikace činností rybolovu do jiných 
odvětví námořního hospodářství a růst 
námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 122
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) diverzifikace činností rybolovu do 
jiných odvětví námořního hospodářství 
a růst námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

(b) diverzifikace činností rybolovu do 
jiných odvětví námořního hospodářství, 
mobilita zaměstnanců v odvětví rybolovu 
v případě, že jsou propuštěni, a růst 
námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podpora rybolovu založeného na 
inovacích, konkurenceschopnosti
a znalostech, a to zaměřením na tyto 
oblasti:

(2) Podpora rybolovu založeného na 
inovacích a znalostech, a to zaměřením na 
tyto oblasti:

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvyšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva, 
a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek;

(b) zvyšování ziskovosti producentů
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva, 
a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj nových profesních dovedností 
a celoživotní učení;

(c) podpora mladých lidí při vstupu do 
odvětví rybolovu a rozvoj odborné 
přípravy, nových profesních dovedností 
a celoživotní učení; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 126
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podpora akvakultury založené na 
inovacích, konkurenceschopnosti
a znalostech, a to zaměřením na tyto 
oblasti:

(3) Podpora akvakultury založené na 
inovacích a znalostech, a to zaměřením na 
tyto oblasti:

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvýšení konkurenceschopnosti
a životaschopnosti podniků akvakultury, 
zejména malých a středních podniků;

(b) zvýšení ziskovosti producentů 
a životaschopnosti podniků akvakultury, 
zejména malých a středních podniků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) dosažení dobrého stavu životního 
prostředí, jak je definován v rámcové 
směrnici o strategii pro mořské prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporou kontroly a vynucování, 
posílením institucionální kapacity 
a efektivní veřejné správy.

(b) podporou kontroly a vynucování, 
včetně inspekcí práce, posílením 
institucionální kapacity a efektivní veřejné 
správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podporou partnerství, spolupráce a 
dialogu mezi vědci a rybáři s cílem 
podpořit dotčené zúčastněné strany v tom, 
aby převzaly odpovědnost za SRP.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě zásad uvedených v článku 4 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] Komise a členské státy 
zajistí koordinaci a doplňkovost mezi
podporami v rámci EMFF a dalšími 
politikami a finančními nástroji Unie 

V souladu se zásadami uvedenými
v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] 
o společných ustanoveních] Komise 
a členské státy zajistí koordinaci 
a doplňkovost mezi podporami v rámci 
EMFF, dalších fondů v rámci politiky 
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včetně nařízení (ES) č. [kterým se zřizuje 
rámcový program pro životní prostředí 
a boj proti změně klimatu (rámcový 
program LIFE)], a těmi, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie. Koordinace 
mezi pomocí z EMFF a rámcovým 
programem LIFE se dosahuje zejména 
podporou financování činností, které 
doplňují integrované projekty financované 
v rámci rámcového programu LIFE, jakož 
i podporou využívání řešení, metod 
a přístupů ověřených v rámci rámcového 
programu LIFE.

soudržnosti a dalších politik a finančních 
nástrojů Unie včetně nařízení (ES) 
č. [kterým se zřizuje rámcový program pro 
životní prostředí a boj proti změně klimatu 
(rámcový program LIFE)], a těmi, jež 
spadají do rámce vnější činnosti Unie. 
Koordinace mezi pomocí z EMFF 
a rámcovým programem LIFE se dosahuje 
zejména podporou financování činností, 
které doplňují integrované projekty 
financované v rámci rámcového programu 
LIFE, jakož i podporou využívání řešení, 
metod a přístupů ověřených v rámci 
rámcového programu LIFE, především
v prioritní oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily porušení úmluvy č. 188 a 
doporučení č. 199 MOP o pracovních 
podmínkách v odvětví rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) jakékoli investice do plavidel, jejichž 
provozování je spojeno s nadbytečnou 
kapacitou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka 4 535 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury 
a rybolovných oblastí podle kapitol I, II 
a III hlavy V.

2. Částka v maximální celkové výši 
4 170 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury 
a rybolovných oblastí podle kapitol I, II 
a III hlavy V.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka 477 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
kontrolní a vynucovací opatření podle 
článku 78.

3. Částka v minimální celkové výši 
600 000 000 EUR z prostředků uvedených 
v odstavci 1 se přidělí na kontrolní 
a vynucovací opatření podle článku 78.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částka 358 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
shromažďování údajů podle článku 79.

4. Částka v minimální celkové výši 
600 000 000 EUR z prostředků uvedených 
v odstavci 1 se přidělí na shromažďování 
údajů podle článku 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) úroveň zaměstnanosti v odvětví 
rybolovu a akvakultury,

(i) úroveň zaměstnanosti v odvětví 
rybolovu a v odvětví akvakultury,

Or. pt

Pozměňovací návrh 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) soulad opatření v rámci priorit Unie 
pro EMFF uvedených v čl. 38 odst. 1 
písm. d) tohoto nařízení s akčními rámci 
zavádějícími priority pro síť Natura 2000 
uvedenými v čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 
92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) popis výběrových kritérií pro projekty; (f) popis výběrových kritérií pro projekty, 
s upřednostněním projektů navržených 
s cílem omezit dopad činností v odvětví 
rybolovu a akvakultury na životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. o – bod i – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- hodnocení rovnováhy mezi rybolovnou 
kapacitou a rybolovnými právy.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
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systémů. systémů, pod podmínkou, že tyto projekty 
přispívají k dosažení cílů uvedených v čl. 
2 a 3 [nařízení o společné rybářské 
politice].

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) celoživotní učení, šíření vědeckých 
poznatků a inovačních postupů 
a osvojování nových odborných znalostí, 
zejména spojených s udržitelným řízením 
mořských ekosystémů, činnostmi 
v námořním odvětví, inovacemi 
a podnikáním;

(a) mladé lidi usilující o vstup do tohoto 
odvětví, odbornou přípravu, celoživotní 
učení, šíření vědeckých poznatků 
a inovačních postupů a osvojování nových 
odborných znalostí, zejména spojených 
s udržitelným řízením mořských 
ekosystémů, činnostmi v námořním 
odvětví, inovacemi a podnikáním;

Or. pt

Pozměňovací návrh 143
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podporu sociálního dialogu na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni 
za účasti rybářů a jiných příslušných 
zúčastněných stran.

(c) podporu sociálního dialogu na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni 
za účasti zástupců sociálních partnerů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) dovybavení plavidel drobného 
pobřežního rybolovu za účelem jejich 
přeřazení na činnosti mimo rybolov.

(b) dovybavení plavidel drobného 
pobřežního rybolovu za účelem jejich 
přeřazení na činnosti doplňující rybolov.

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje rybářům nebo 
majitelům rybářských plavidel.

2. Podpora se poskytuje pouze rybářům 
nebo majitelům rybářských plavidel 
provozovaných v rybářských podnicích, 
kde je doložena rovnováha mezi 
rybolovnou kapacitou a rybolovnými 
právy.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Podpora systémů převoditelných koncesí 

k rybolovu v rámci společné rybářské 
politiky
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1. Za účelem stanovení nebo změny 
systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu podle článku 27 [nařízení 
o společné rybářské politice] může EMFF 
podporovat:
(a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření nebo 
funkci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu;
(b) zapojení zúčastněných stran do 
navrhování a vývoje systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu;
(c) monitorování a hodnocení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu;
(d) řízení systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu.
2. Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) 
se poskytuje pouze orgánům veřejné moci. 
Podpora podle odstavce 1 písm. d) tohoto 
článku se poskytuje orgánům veřejné 
moci, právnickým nebo fyzickým osobám 
nebo uznaným organizacím producentů 
zapojeným do kolektivního řízení 
vyčleněných převoditelných koncesí 
k rybolovu v souladu s čl. 28 odst. 4 
nařízení o společné rybářské politice.

Or. pt

Pozměňovací návrh 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu zajištění účinného provádění 
ochranných opatření podle článků 17 a 21 
[nařízení o společné rybářské politice ] 
může EMFF podporovat:

1. Aby byly účinně prováděny priority 
společné rybářské politiky týkající se 
regionalizace a ochranná opatření podle 
článků 17 a 21 [nařízení o společné 
rybářské politice ], může EMFF 
podporovat:
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Or. en

Pozměňovací návrh 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zapojení zúčastněných stran do 
navrhování a provádění opatření pro 
zachování zdrojů ve smyslu článků 17 a 21 
[nařízení o společné rybářské politice].

(b) zapojení zúčastněných stran do vývoje a 
tvorby víceletých plánů podle čl. 9, 10 a 11 
[nařízení o společné rybářské politice] a 
do opatření pro zachování zdrojů ve 
smyslu článků 17 a 21 [nařízení o společné 
rybářské politice].

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) podporujícího výzkum rybolovných 
praktik, zařízení, posuzování populací a 
dopadu činností v odvětví rybolovu na 
ekosystém, které jsou zaměřeny na 
omezení či odstranění škodlivých dopadů 
rybolovu na mořské druhy a stanoviště. 

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) obnova a monitorování lokalit 
NATURA 2000 v souladu se směrnicí 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a se směrnicí Rady a Evropského 
parlamentu 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, v souladu s akčními rámci 
zavádějícími priority podle směrnice Rady 
92/43/EHS;

(d) identifikace, výběr a zřizování lokalit 
NATURA 2000 a také jejich řízení,
obnova a monitorování v souladu se 
směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a se směrnicí Rady 
a Evropského parlamentu 2009/147/ES ze 
dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků, v souladu s akčními rámci 
zavádějícími priority podle směrnice Rady 
92/43/EHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) řízení, obnova a monitorování
chráněných mořských oblastí s ohledem na 
provádění opatření územní ochrany 
uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES;

(e) identifikace, výběr a zřizování 
chráněných mořských oblastí a také jejich
řízení, obnova a monitorování s ohledem 
na provádění opatření územní ochrany 
uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu a 
vlastnícím rybářské plavidlo Unie 
registrované jako aktivní plavidlo, kteří 
prováděli rybolovné činnosti na moři po 
dobu nejméně 240 dnů během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti. 
Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
neposkytuje jako podpora příjmů 
subjektům, jež jsou součástí segmentu 
plavidel, jejichž provozování je spojeno 
s nadbytečnou kapacitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zmírnění dopadů změny 
klimatu může EMFF podporovat:

1. Za účelem zmírnění dopadů změny 
klimatu, a pouze je-li dokázáno, že se tím 
nezvýší schopnost rybářského plavidla 
lovit ryby, může EMFF podporovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje 
pouze majitelům rybářských plavidel Unie, 

4. Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje 
pouze majitelům rybářských plavidel Unie, 
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jejichž plavidla prováděla rybolovnou 
činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů 
během dvou let předcházejících datu 
podání žádosti.

jejichž plavidla jsou provozována 
v rybářských podnicích, kde je doložena 
účinná rovnováha mezi rybolovnou 
kapacitou a rybolovnými právy, a která 
prováděla rybolovnou činnost na moři po 
dobu nejméně 60 dnů během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) celoživotní vzdělávání, šíření 
vědeckých poznatků a inovačních postupů 
a získávání nových odborných schopností 
v oblasti akvakultury;

(a) celoživotní vzdělávání, šíření 
vědeckých poznatků a inovačních postupů 
a získávání nových odborných schopností 
v oblasti akvakultury, které přispívají ke 
snižování dopadu rybolovných činností na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do značné míry odrážejí hlavní 
zaměření své strategie a socioekonomické 
složení oblasti prostřednictvím vyváženého 
zastoupení hlavních zúčastněných stran 
včetně soukromého sektoru, veřejného 
sektoru a občanské společnosti;

(a) do značné míry odrážejí hlavní 
zaměření své strategie a socioekonomické 
složení oblasti prostřednictvím vyváženého 
zastoupení hlavních zúčastněných stran 
včetně soukromého sektoru, veřejného 
sektoru, občanské společnosti a zástupců 
sociálních partnerů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťují významné zastoupení odvětví 
rybolovu a akvakultury.

(b) zajišťují významné zastoupení odvětví 
rybolovu a akvakultury, včetně zástupců 
sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přidávání hodnoty, vytváření 
pracovních míst a podpora inovací ve 
všech článcích dodavatelského řetězce 
rybolovu a akvakultury;

(a) přidávání hodnoty, vytváření 
pracovních míst, snaha přilákat mladé lidi 
do odvětví rybolovu a podpora inovací ve 
všech článcích dodavatelského řetězce 
rybolovu a akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podpora sociálního blahobytu 
a kulturního dědictví v oblastech rybolovu, 
včetně námořního kulturního dědictví;

(d) podpora sociálního blahobytu a
začlenění a kulturního dědictví v oblastech 
rybolovu, včetně námořního kulturního 
dědictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) specifická opatření pro kontrolu 
a vynucování v rámci společné rybářské 
politiky;

(b) specifická opatření pro kontrolu 
a vynucování v rámci společné rybářské 
politiky, včetně inspekcí práce;

Or. en


