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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) je nový nástroj Unie, který je určen 
k financování společné rybářské politiky (SRP) a integrované námořní politiky od roku 2014 
do roku 2020.

EMFF je součástí strategie Evropa 2020 a měl by přispět ke splnění společných cílů Unie, a to 
prostřednictvím tří stěžejních iniciativ: i) Evropa účinněji využívající zdroje, ii) Unie inovací 
a iii) program pro nové dovednosti a pracovní místa.

EMFF je rovněž začleněn do širšího kontextu politiky soudržnosti a své cíle a priority sdílí 
s ostatními fondy, s cílem podpořit integrované využívání dostupných zdrojů.

Návrh nařízení, který předložila Evropská komise, si klade za cíl posílit sociální rozměr 
EMFF. Znění nařízení proto obsahuje určité prvky zaměřené na tento cíl, které je možné dále 
doplnit. 

EMFF musí podpořit vytváření pracovních míst a sociální soudržnost, zejména ve 
společenstvích, která jsou závislá na odvětví rybolovu, a umožnit také diverzifikaci činností, 
tak aby se vztahovaly i na jiná námořní odvětví.

Za tímto účelem musí EMFF podporovat lidský kapitál a stimulovat diverzifikaci tím, že 
umožní rybářům získávat dovednosti potřebné pro zapojení do nových aktivit vznikajících 
v ostatních námořních odvětvích. Dále je třeba umožnit, aby se EMFF mohl podílet také na 
financování nástrojů a činností zaměřených na předjímání potřebných dovedností.

Dalším významným aspektem, který je třeba z fondu podpořit, je zlepšování zdraví 
a bezpečnosti rybářů a ostatních pracovníků v odvětví rybolovu, a sice prostřednictvím 
investic do rybářských plavidel, do jednotlivých zařízení či infrastruktur a také do školení 
v oblasti zdraví a bezpečnosti.

V návrhu, který předložila Komise, EMFF poprvé uznává i úlohu, kterou v rodinných 
rybolovných činnostech hrají zákonití partneři rybářů, tedy zpravidla ženy. Tyto manželky 
mohou využívat podpory EMFF pro odbornou přípravu, zejména pro získávání dovedností 
vztahujících se k podnikání a řízení podniku. Kromě toho je třeba podpořit i účast manželek 
rybářů v sociálním dialogu a v zapojení místních komunit. 

Zavádějí se také zvláštní podpory pro účely inovací; v této souvislosti je třeba poukázat na to, 
že uvedené podpory musí být zaměřeny i na inovace v sociální oblasti, s cílem prosazovat 
nové způsoby řešení sociálních problémů.

Kromě toho lze EMFF využít také k posílení zapojení místních komunit pro dosažení 
udržitelného rozvoje rybolovných oblastí a v tomto ohledu je na místě zdůraznit, že na 
rozhodování se musí podílet všechny zúčastněné strany.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je na místě připomenout, že Unie 
přihlíží při vytváření a provádění svých 
politik a také opatření souvisejících 
s reformou společné rybářské politiky, 
integrované námořní politiky a EMFF 
k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví, v souladu 
s článkem 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 2
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 
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 

(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 
podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie.
Zejména by měly být soustředěny 
prostředky na splnění cílů strategie Evropa 
2020, zejména cílů týkajících se 
zaměstnanosti a boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a měla by být 
zlepšena účinnost větším zaměřením na 
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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.

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. es

Pozměňovací návrh 3
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 ke zvyšování 
zaměstnanosti, k hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech a k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů, a to uvolněním potenciálu 
růstu a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie by měla ve všech fázích 
provádění fondu usilovat o odstranění 
nerovností a podporu rovnosti žen a mužů, 
jakož i bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

(7) Při stanovení obecných předběžných 
podmínek i ve všech fázích plánování 
a provádění fondu by měla Unie usilovat 
o odstranění nerovností a podporu rovnosti 
žen a mužů, jakož i bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace.

Or. es

Pozměňovací návrh 5
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 a pro zajištění přiměřené 
životní úrovně v odvětví rybolovu, s cílem 
zamezit postupnému úpadku mnohých 
pobřežních i vnitrozemských společenství 
závislých na rybolovu, a to zhodnocením 
rybolovných a souvisejících činností 
a podporou diverzifikace směřující do 
jiných odvětví námořního hospodářství.
Společná rybářská politika by kromě toho 
měla přispívat ke zvýšení produktivity a ke
stabilním trhům a zajišťovat dostupnost 
zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za 
rozumné ceny.

Or. es
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zlepšila koordinace 
a harmonizovalo provádění fondů 
poskytujících podporu, což je v rámci 
politiky soudržnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropský 
sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti 
(FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní 
a rybolovné odvětví, což je Evropský 
námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro 
všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) 
přijata společná ustanovení v [nařízení 
(EU) č. […] o společných ustanoveních].
Vzhledem ke zvláštnostem společné 
rybářské politiky a integrované námořní 
politiky obsahuje EMFF kromě tohoto 
nařízení také některá zvláštní ustanovení.

(20) Aby se zlepšila koordinace 
a harmonizovalo provádění fondů 
poskytujících podporu, což je v rámci 
politiky soudržnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropský 
sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti 
(FS), s fondy pro rozvoj venkova, což je 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV), a s fondy pro námořní 
a rybolovné odvětví, což je Evropský 
námořní a rybářský fond (EMFF), byla pro 
všechny tyto fondy (dále jen „fondy SSR“) 
přijata společná ustanovení v [nařízení 
(EU) č. […] o společných ustanoveních].
Dále je třeba zdůraznit, že využitím fondů 
lze podpořit účinnější plnění priorit 
stanovených v rámci politiky soudržnosti 
Unie a strategie Evropa 2020; v tomto 
smyslu je třeba zdůraznit, že pro plnění 
významných cílů týkajících se 
zaměstnanosti a boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení je nezbytná 
součinnost mezi EMFF a ESF. Vzhledem 
ke zvláštnostem společné rybářské politiky 
a integrované námořní politiky obsahuje 
EMFF kromě tohoto nařízení také některá 
zvláštní ustanovení.

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k velikosti budoucího 
EMFF a s ohledem na zásadu 
proporcionality byla pro ustanovení 
týkající se strategického plánování 

(21) Vzhledem k velikosti budoucího 
EMFF a s ohledem na zásadu 
proporcionality byla pro ustanovení 
týkající se strategického plánování 
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stanovena odchylka od nařízení [o 
společných ustanoveních]; nadále by se 
měly konat konzultace se zúčastněnými 
stranami nejméně dvakrát v průběhu 
programového období, není však povinné 
jejich konání jednou ročně, protože by to 
představovalo nadměrnou administrativní 
a finanční zátěž pro Komisi a členské státy.

stanovena odchylka od nařízení [o 
společných ustanoveních]; nadále by se 
měly konat konzultace se zúčastněnými 
stranami nejméně třikrát v průběhu 
programového období, není však povinné 
jejich konání jednou ročně, protože by to 
představovalo nadměrnou administrativní 
a finanční zátěž pro Komisi a členské státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 8
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) K zajištění významné přidané hodnoty 
je třeba posílit partnerství mezi Komisí, 
orgány členských států a různými druhy 
partnerů prostřednictvím ujednání 
o zapojení uvedených subjektů s plným 
ohledem na institucionální pravomoci 
členských států. 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. S ohledem na 
typické rysy odvětví rybolovu je zapotřebí 
zajistit účast hospodářských a sociálních 
partnerů zastupujících různá dílčí odvětví 
a územní jednotky, vědeckovýzkumné 
organizace a rovněž vnitrostátní 
a regionální sítě sdružující místní akční 
skupiny v oblasti rybolovu. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat zajištění 
odpovídajícího zastoupení žen a menšin.
Dotyční partneři by se měli účastnit 
přípravy smluv o partnerství a rovněž 
přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení plánování.

Or. es
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 
do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou jediného operačního programu pro 
každý členský stát, v souladu s jeho 
vnitrostátním uspořádáním. Programové 
období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti 
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie 
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
soudržnosti.

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 
do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou jediného operačního programu pro 
každý členský stát, v souladu s jeho 
vnitrostátním uspořádáním. Programové 
období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti 
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie 
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 10
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 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace, a to i v sociální 
oblasti, a podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat inovační činnosti a rozvoj 
podnikání.
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Or. es

Pozměňovací návrh 11
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 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval opatření 
zaměřená na zajištění přístupu ke 
kvalitnímu počátečnímu a celoživotnímu
vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři 
povzbuzující šíření znalostí, jakož 
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) S vědomím důležitosti role, kterou 
manželky samostatně výdělečně činných 
rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního 
rybolovu, by měl EMFF podporovat 
odbornou přípravu a vytváření informační 
sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji 
a poskytující jim prostředky, aby mohly 
lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně 
vykonávají.

(33) S vědomím důležitosti role, kterou 
manželky samostatně výdělečně činných 
rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního 
rybolovu, by měl EMFF podporovat 
celoživotní odbornou přípravu a vytváření 
informační sítě přispívající k jejich 
profesnímu rozvoji a poskytující jim 
prostředky, aby mohly lépe plnit vedlejší 
úkoly, které tradičně vykonávají, nebo aby 
mohly podpořit diverzifikaci rybolovných 
činností.

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
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 vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 
rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující 
tento dialog na příslušných fórech a také 
zastoupení zájmů daného odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 14
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 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

(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 i předjímání 
dovedností a náležitou odbornou přípravou 
umožňující získat dovednosti v příslušném 
oboru mimo rybolovné činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Je třeba poukázat na to, že 
Mezinárodní organizace práce (MOP) se 
domnívá, že rybolov vykazuje v porovnání 
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s ostatními činnostmi větší míru 
nebezpečí, a že tato organizace uzavřela či 
přijala mnoho úmluv a doporučení, aby 
prosadila důstojné pracovní podmínky 
rybářů.

Or. es

Pozměňovací návrh 16
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 
a za účelem zlepšení pracovních 
podmínek v daném odvětví je nutné, aby 
EMFF podporoval investice vztahující se 
k bezpečnosti a hygieně na plavidlech.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
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 

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. Měla by být 
vypracována studie dopadu zaměřená na 
míru zaměstnanosti v odvětví rybolovu 
a 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 
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koncesí k rybolovu. na plavidla drobného pobřežního rybolovu 
se nevztahují systémy převoditelných 
koncesí k rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl 
EMFF podporovat příslušné investice, 
zejména určené na zvýšení energetické 
účinnosti, ochrany životního prostředí, 
kvality vyložených produktů, ale 
i bezpečnosti a pracovních podmínek.

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl 
EMFF podporovat příslušné investice, 
zejména určené na zvýšení energetické 
účinnosti, ochrany životního prostředí, 
kvality vyložených produktů, ale i zdraví,
bezpečnosti a pracovních podmínek.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) V souladu se strategií Komise pro 
udržitelný rozvoj evropské akvakultury, 
cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, 
aby EMFF podporoval ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj 
odvětví akvakultury.

(46) V souladu se strategií Komise pro 
udržitelný rozvoj evropské akvakultury, 
cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, 
aby EMFF podporoval ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj 
odvětví akvakultury, který zaručí vysoký 
počet kvalitních pracovních míst.

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
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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 investice 
do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, 
aby EMFF podporoval opatření zaměřená 
na zajištění přístupu ke kvalitnímu 
počátečnímu a celoživotnímu učení 
a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Vzhledem k tomu, že přístup 
k místnímu rozvoji se zapojením místních 
komunit po řadu let prokazuje svou 
užitečnost pro podporu rozvoje rybolovu 
a venkovských oblastí tím, že bere v potaz 
potřeby mnoha odvětví pro domácí rozvoj, 
je nutné poskytovat podporu i nadále a do 
budoucna ji posilovat.

(55) Vzhledem k tomu, že přístup 
k místnímu rozvoji se zapojením místních 
komunit po řadu let prokazuje svou 
užitečnost pro podporu rozvoje rybolovu 
a venkovských oblastí tím, že bere v potaz 
potřeby mnoha odvětví pro domácí rozvoj 
a zajišťuje jejich sociální udržitelnost, je 
nutné poskytovat podporu i nadále a do 
budoucna ji posilovat.

Or. es

Pozměňovací návrh 22
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 

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podpořit inovační a integrované
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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.

přístupy k vytváření růstu a udržitelných 
a kvalitních 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 23
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, se 
zvyšováním míry zaměstnanosti a také 
s povzbuzováním inovací na místní úrovni, 
a to i v sociální oblasti, jakož i k cíli 
posilování územní soudržnosti, hlavní 
prioritě Lisabonské smlouvy.

Or. es

Pozměňovací návrh 24
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 

(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 
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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.

strategie místního rozvoje, které budou 
plnit potřeby jejich místních rybolovných 
oblastí; pro zajištění reprezentativnosti 
místních akčních skupin, zapojení všech 
subjektů a transparentnosti strategií 
místního rozvoje je důležité, aby žádná 
jednotlivá zájmová sdružení neměla 
v rozhodovacích orgánech více než 49 % 
hlasovacích práv.

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Základním rysem tohoto přístupu je 
vytváření sítí mezi místními partnerstvími.
Spolupráce mezi těmito místními 
partnerstvími je důležitým rozvojovým 
nástrojem, který by měl mít EMFF 
k dispozici.

(59) Základním rysem tohoto přístupu je 
vytváření sítí mezi místními partnerstvími.
Spolupráce mezi těmito místními 
partnerstvími je důležitým rozvojovým 
nástrojem, který by měl EMFF prosazovat 
a mít k dispozici.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Podpora EMFF rybolovným oblastem 
by měla být koordinována s podporou 
místního rozvoje, kterou nabízejí další 
fondy Unie, a měla by zahrnovat všechny 
aspekty přípravy a provádění strategií 
místního rozvoje a činnosti místních 
akčních skupin, jakož i náklady na oživení 
místní oblasti a provoz místního 
partnerství.

(60) Podpora EMFF rybolovným oblastem 
by měla být koordinována s podporou 
místního rozvoje, kterou nabízejí další 
fondy Unie, zejména ESF v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začlenění,
a měla by zahrnovat všechny aspekty 
přípravy a provádění strategií místního 
rozvoje a činnosti místních akčních skupin, 
jakož i náklady na oživení místní oblasti 
a provoz místního partnerství.
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Or. es

Pozměňovací návrh 27
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 zaměstnanosti 
a k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Unii.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
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, 
jakož i operace zaměřené na podporu 
investic do technologických inovací 
nezbytných pro zlepšení podnikatelského 
potenciálu mořských a námořních aplikací.

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, vytváření 
kvalitních pracovních míst, 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, jakož i operace 
zaměřené na podporu investic do 
technologických inovací nezbytných pro 
zlepšení podnikatelského potenciálu 
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mořských a námořních aplikací.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) EMFF by se měl doplňovat 
a zachovávat soulad s existujícími 
i budoucími finančními nástroji, které mají 
k dispozici Unie a členské státy na 
vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře 
ochrany a udržitelného využívání oceánů, 
moří a pobřeží, k posílení účinnosti 
spolupráce mezi členskými státy a jejich 
pobřežními, ostrovními a nejvzdálenějšími 
regiony, a ke stanovení pořadí důležitosti 
a pokroku vnitrostátních a místních 
projektů. Dále je nutné zlepšit znalosti 
mořského světa a povzbuzovat inovace 
usnadněním shromažďování, svobodného 
sdílení, šíření a opakovaného využívání 
údajů o stavu oceánů a moří.

(81) EMFF by se měl doplňovat 
a zachovávat soulad s existujícími 
i budoucími finančními nástroji, které mají 
k dispozici Unie a členské státy na 
vnitrostátní a nižší úrovni k podpoře 
udržitelného hospodářského a sociálního 
rozvoje, ochrany a udržitelného využívání 
oceánů, moří a pobřeží, k posílení 
účinnosti spolupráce mezi členskými státy 
a jejich pobřežními, ostrovními 
a nejvzdálenějšími regiony, a ke stanovení 
pořadí důležitosti a pokroku vnitrostátních 
a místních projektů. Dále je nutné zlepšit 
znalosti mořského světa a povzbuzovat 
inovace usnadněním shromažďování, 
svobodného sdílení, šíření a opakovaného 
využívání údajů o stavu oceánů a moří.

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) udržitelného rozvoje rybolovných 
oblastí a vnitrozemského rybolovu,

c) strategií udržitelného rozvoje, zvyšování 
zaměstnanosti a podporou sociální
soudržnosti rybolovných oblastí 
a vnitrozemského rybolovu,

Or. es
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Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného 
a konkurenceschopného rybolovu 
a akvakultury;

(a) podporou udržitelného 
a konkurenceschopného rybolovu 
a akvakultury a zajištěním vyššího počtu 
kvalitních pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zvyšování zaměstnanosti a územní 
soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:

(1) Zvyšování zaměstnanosti 
a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
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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 
kvalitních pracovních míst a podpora 
mobility pracovních sil v pobřežních 
a vnitrozemských komunitách závislých na 
rybolovu a akvakultuře;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
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 životaschopných odvětví námořního 
hospodářství a udržitelný růst námořního 
hospodářství, včetně zmírňování změny 
klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací a předávání znalostí;

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací, a to i v sociální oblasti,
a předávání znalostí;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj nových profesních dovedností 
a celoživotní učení;

(c) předjímání a rozvoj nových profesních 
dovedností a celoživotního učení;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací a předávání znalostí;

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací, a to i v sociální oblasti,
a předávání znalostí;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozvoj nových profesních dovedností 
a celoživotní učení;

(c) předjímání a rozvoj nových profesních 
dovedností a celoživotního učení;
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Or. es

Pozměňovací návrh 41
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, 
posílením institucionální kapacity 
a efektivní veřejné správy a rovněž 
podporou schopností ostatních stran 
zapojených do provádění opatření 
financovaných z fondu.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 5 odst. 4 [nařízení (EU) 
č. [...] o společných ustanoveních] Komise 
nejméně dvakrát v průběhu programového 
období konzultuje organizace, které 
zastupují partnery na úrovni Unie 
v souvislosti s prováděním podpory 
v rámci EMFF.

Odchylně od čl. 5 odst. 4 [nařízení (EU) 
č. [...] o společných ustanoveních] Komise 
nejméně třikrát v průběhu programového 
období konzultuje organizace, které 
zastupují partnery na úrovni Unie 
v souvislosti s prováděním podpory 
v rámci EMFF.

Or. es

Pozměňovací návrh 43
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 

V souladu se zásadami uvedenými
v článku 4 [nařízení (EU) č. [...] 
o společných ustanoveních] Komise 
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zajistí koordinaci a doplňkovost mezi 
podporami v rámci EMFF a dalšími 
politikami a finančními nástroji 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.

a členské státy zajistí koordinaci 
a doplňkovost mezi podporami v rámci 
EMFF a dalšími fondy v rámci politiky 
soudržnosti a dalšími politikami 
a finančními nástroji 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) převod vlastnictví podniku; (e) převod vlastnictví podniku, s výjimkou 
případů, kdy dochází k převodu vlastnictví 
rodinného podniku nebo kdy je převod 
vlastnictví doplněn projektem zaměřeným 
na diverzifikaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát stanoví operační program 
v úzké spolupráci s partnery uvedenými 
v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] 
o společných ustanoveních]. Konzultace 

2. Členský stát stanoví operační program 
v úzké spolupráci s partnery, jak je
uvedeno v článku 5 [nařízení (EU) č. [...] 
o společných ustanoveních]. Konzultace 
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s partnery ohledně přípravných dokumentů 
je organizována tak, aby umožnila 
partnerům přezkoumání těchto dokumentů.

s partnery ohledně přípravných dokumentů 
je organizována tak, aby umožnila 
partnerům přezkoumání těchto dokumentů 
a vyjádření jejich stanoviska dříve, než 
bude program předložen Komisi.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] se konzultace partnerů 
musí týkat mimo jiné příslušných 
veřejných orgánů a subjektů, včetně 
subjektů odpovědných za životní prostředí 
a podporu rovnosti mužů a žen, stejně 
jako hospodářských a sociálních partnerů 
zastupujících různá dílčí odvětví 
a příslušné územní jednotky v rámci 
odvětví rybolovu, vědeckovýzkumných 
organizací a rovněž vnitrostátních 
a regionálních sítí sdružujících místní 
akční skupiny v oblasti rybolovu. 

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(m) určení partnerů uvedených v článku 5 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] a výsledky konzultace 
s partnery;

(m) určení partnerů a výsledků konzultace 
s partnery uvedených v článku 18, 
v souladu s článkem 5 [nařízení (EU) 
č. [...] o společných ustanoveních];

Or. es
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Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Operační program navíc obsahuje popis 
zvláštních opatření, jež mají podporovat 
rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně opatření k začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni 
operačních programů a operací.

3. Operační program navíc obsahuje popis 
zvláštních opatření, jež mají podporovat 
rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně opatření k začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů a zásady 
rovných příležitostí na úrovni operačních 
programů a operací.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
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 
systémů.

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu, včetně inovací v sociální oblasti,
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 
systémů.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a
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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) celoživotní učení, šíření vědeckých 
poznatků a inovačních postupů a také 
předjímání a osvojování nových 
odborných znalostí, zejména spojených 
s udržitelným řízením mořských 
ekosystémů, činnostmi v námořním 
odvětví, inovacemi a podnikáním;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vytváření sítí a výměnu zkušeností 
a osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami, včetně organizací prosazujících 
rovné příležitosti mezi muži a ženami;

(b) vytváření sítí a výměnu zkušeností 
a osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami, včetně organizací prosazujících 
rovné příležitosti a rovnost mezi muži 
a ženami a organizací zastupujících 
manželky rybářů;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
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 rybářů, organizací zastupujících 
rybáře či jejich manželky podílející se na 
rybolovných činnostech a jiných 
příslušných zúčastněných stran.

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora uvedená v odstavci 1 se rovněž 
poskytuje manželkám samostatně 
výdělečně činných rybářů nebo – v míře 
odpovídající rozsahu jejich uznání 
vnitrostátními právními předpisy –
životním partnerům samostatně výdělečně 
činných rybářů, kteří nejsou zaměstnanci 
ani obchodními partnery, pokud se běžně 
za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činných rybářů nebo 
vykonávají pomocné úkoly.

2. Podpora uvedená v odstavci 1 se rovněž 
poskytuje manželkám samostatně 
výdělečně činných rybářů nebo – v míře 
odpovídající rozsahu jejich uznání 
vnitrostátními právními předpisy –
životním partnerům samostatně výdělečně 
činných rybářů, kteří nejsou zaměstnanci 
ani obchodními partnery, pokud se běžně 
za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podílejí nebo chtějí 
podílet na činnosti samostatně výdělečně 
činných rybářů nebo vykonávají pomocné 
úkoly.

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zlepšit rybářům pracovní 
podmínky na palubě plavidel může EMFF 
podporovat investice do rybářských 
plavidel nebo do jednotlivých zařízení za 
předpokladu, že tyto investice přesahují 
standardy vyžadované podle vnitrostátního 
práva nebo práva Unie.

1. S cílem zlepšit rybářům pracovní 
podmínky na palubě plavidel může EMFF 
podporovat investice do rybářských 
plavidel nebo do jednotlivých zařízení či 
do odborné přípravy za předpokladu, že 
tyto investice přesahují standardy 
vyžadované podle vnitrostátního práva 
nebo práva Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud operace spočívá v investici do 
plavidla, podpora není poskytnuta více než 
jednou během programového období téhož 
rybářského plavidla. Pokud operace 
spočívá v investici do jednotlivého 
vybavení, podpora pro téhož příjemce není 
poskytnuta více než jednou během 
programového období.

3. Pokud operace spočívá v investici do 
plavidla, podpora není poskytnuta více než 
jednou během programového období téhož 
rybářského plavidla. Pokud operace 
spočívá v investici do jednotlivého 
vybavení či do odborné přípravy, podpora 
pro téhož příjemce není poskytnuta více 
než jednou během programového období.

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zvyšování kvality vyložených 
produktů, zvyšování energetické účinnosti, 
přispívání k ochraně životního prostředí 
nebo zlepšování bezpečnosti a pracovních 
podmínek může EMFF podporovat 
investice vylepšující infrastrukturu 
rybářských přístavů nebo míst vykládky, 
včetně investicí do zařízení na vybírání 
odpadu a znečišťujících předmětů z moře.

1. Za účelem zvyšování kvality vyložených 
produktů, zvyšování energetické účinnosti, 
přispívání k ochraně životního prostředí 
nebo zlepšování zdraví, bezpečnosti 
a pracovních podmínek může EMFF 
podporovat investice vylepšující 
infrastrukturu rybářských přístavů nebo 
míst vykládky, včetně investicí do zařízení 
na vybírání odpadu a znečišťujících 
předmětů z moře.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem snížení dopadu 
vnitrozemského rybolovu na životní 
prostředí, zvýšení energetické účinnosti, 
zvýšení kvality vyložených ryb nebo 
zlepšení bezpečnosti či pracovních 

1. Za účelem snížení dopadu 
vnitrozemského rybolovu na životní 
prostředí, zvýšení energetické účinnosti, 
zvýšení kvality vyložených ryb nebo 
zlepšení zdraví, bezpečnosti či pracovních 
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podmínek může EMFF podporovat tyto 
investice:

podmínek může EMFF podporovat tyto 
investice:

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do rybářských plavidel nebo do 
jednotlivých zařízení uvedených v článku 
33 a za podmínek stanovených v tomto 
článku;

(a) do rybářských plavidel nebo do 
jednotlivých zařízení či do odborné 
přípravy uvedených v článku 33 a za 
podmínek stanovených v tomto článku;

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem stimulovat inovace v oblasti 
akvakultury může EMFF podporovat 
operace:

1. S cílem stimulovat inovace v oblasti 
akvakultury, a to včetně sociálních 
inovací, může EMFF podporovat operace:

Or. es

Pozměňovací návrh 60
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 také předjímání a získávání nových 
odborných schopností v oblasti 
akvakultury;
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Or. es

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vytváření sítí a výměnu zkušeností 
a osvědčených postupů mezi podniky 
akvakultury a profesními organizacemi 
a dalšími zúčastněnými stranami, včetně 
vědeckých institucí a organizací 
podporujících rovné příležitosti mezi muži 
a ženami.

(b) vytváření sítí a výměnu zkušeností 
a osvědčených postupů mezi podniky 
akvakultury a profesními organizacemi 
a dalšími zúčastněnými stranami, včetně 
vědeckých institucí a organizací 
podporujících rovné příležitosti a rovnost
mezi muži a ženami.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) funkčně stejnorodé ze zeměpisného, 
hospodářského a sociálního hlediska se 
zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu 
a akvakultury, a musí nabízet dostatečné 
lidské, finanční a hospodářské zdroje, 
přesahující kritické množství nezbytné pro 
podporu životaschopné strategie místního 
rozvoje.

(b) funkčně stejnorodé ze zeměpisného, 
hospodářského a sociálního hlediska se 
zvláštním přihlédnutím k odvětví rybolovu 
a akvakultury.

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťuje, aby místní komunity plně ke (b) zajišťuje, aby se místní komunity 
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svému prospěchu využívaly příležitostí, 
které nabízí námořní a pobřežní rozvoj.

zapojily do vytváření integrovaných 
strategií místního rozvoje a aby plně ke 
svému prospěchu využívaly příležitostí, 
které nabízí námořní a pobřežní rozvoj

Or. es

Pozměňovací návrh 64
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 a občanské společnosti včetně 
méně zastoupených skupin;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
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 sdružení 
manželek rybářů, které se podílejí na 
rybolovných činnostech.

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžná podpora zahrnuje budování 
kapacit, odbornou přípravu a vytváření sítí 
s ohledem na přípravu a provádění 
strategie místního rozvoje.

1. Předběžná podpora zahrnuje budování 
kapacit, konzultace, odbornou přípravu 
a vytváření sítí s ohledem na přípravu 
a provádění strategie místního rozvoje.

Or. es

Pozměňovací návrh 67
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 kvalitních 
pracovních míst a podpora inovací, včetně 
sociálních inovací, ve všech článcích 
dodavatelského řetězce rybolovu 
a akvakultury;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora diverzifikace a vytváření 
pracovních míst v rybolovných oblastech, 
zejména v jiných námořních odvětvích;

(b) podpora diverzifikace a vytváření 
kvalitních pracovních míst v rybolovných 
oblastech, zejména v jiných námořních 
odvětvích;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c



PA\903834CS.doc 33/35 PE491.019v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podporuje udržitelný ekonomický růst, 
zaměstnanost, inovace a nové technologie 
v rozvíjejících se a perspektivních 
námořních odvětvích v pobřežních 
oblastech, a to jako doplněk zavedených 
odvětvových a vnitrostátních činností;

(c) podporuje udržitelný ekonomický růst, 
zvýšení počtu kvalitních pracovních míst, 
inovace, a to i v sociální oblasti, a nové 
technologie v rozvíjejících se 
a perspektivních námořních odvětvích 
v pobřežních oblastech, a to jako doplněk 
zavedených odvětvových a vnitrostátních 
činností;

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vytváření národních sítí zaměřených na 
šíření informací, budování kapacit, výměnu 
osvědčených postupů a podporu spolupráce 
mezi skupinami FLAG na svém území.

(b) vytváření národních sítí zaměřených na 
šíření informací, budování kapacit 
partnerů zapojených do provádění 
opatření financovaných z fondu, výměnu 
osvědčených postupů a podporu spolupráce 
mezi skupinami FLAG na svém území.

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 131 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopad EMFF se měří ve vztahu 
k prioritám Unii uvedených v článku 6.

Dopad EMFF se měří ve vztahu 
k prioritám Unii uvedených v článku 6, 
zvláště pak ve vztahu k vytváření 
udržitelných pracovních míst.

Or. es
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Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 131 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů soubor ukazatelů 
specifických pro tyto priority Unie. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 151 odst. 3.

Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů soubor ukazatelů 
specifických pro tyto priority Unie, včetně 
příslušných sociálních ukazatelů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 151 odst. 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) umožnit sledování vývoje sociální 
situace a zaměstnanosti na územích, která 
využívají podporu z fondu;

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Příloha III – Obecné předběžné podmínky – bod 1 - sloupec 1 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priorita EMFF:
2. podpora inovativního 
a konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech,
3. podpora inovativní 
a konkurenceschopné akvakultury 
založené na znalostech,
Tematický cíl č. 8: podpora zaměstnanosti 
a podpora mobility pracovních sil

Or. es



PA\903834CS.doc 35/35 PE491.019v01-00

CS

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha III – Obecné předběžné podmínky – bod 1 - sloupec 2 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdraví a bezpečnost na pracovišti
Zavedení nástroje, který zaručí účinné 
provádění a uplatňování právní úpravy 
Evropské unie v oblasti zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, použitelné pro 
odvětví rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha III – Obecné předběžné podmínky – bod 1 - sloupec 3 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinné provádění a uplatňování právní 
úpravy Evropské unie v oblasti zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, a to 
prostřednictvím:
- účinného provádění a uplatňování 
právních předpisů EU
- zavedení vnitrostátní strategie v oblasti 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti

Or. es


