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Pozměňovací návrh 1
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. Zdůrazňuje, že 70 milionů obyvatel 
EU je závislých na odvětví rybolovu; v této 
souvislosti vyzývá členské státy k podpoře 
výzkumu a vývoje za účelem rozvoje 
konkurenceschopnějšího, udržitelného 
a moderního odvětví rybolovu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 2
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že konsolidované politiky 
Společenství jako zemědělství a rybolov, 
které jsou základem hospodářství EU, 
vyžadují vhodnou a cílenou vědeckou 
podporu; dále zdůrazňuje, že tradiční 
způsoby řešení problémů typických pro 
toto odvětví, jako je dopad na životní 
prostředí, zajišťování krmiva, kontrola 
zdravotní nezávadnosti a integrace 
v pobřežních oblastech, již dávno nejsou 
primárními ani nejvýznamnějšími zdroji 
řešení;

1. zdůrazňuje, že konsolidované politiky 
Společenství jako zemědělství a rybolov, 
které jsou základem hospodářství EU, 
a zvláště pak jejích okrajových oblastí,
vyžadují vhodnou a cílenou vědeckou 
podporu; dále zdůrazňuje, že tradiční 
způsoby řešení problémů typických pro 
toto odvětví, jako je dopad na životní 
prostředí, zajišťování krmiva, kontrola 
zdravotní nezávadnosti a integrace 
v pobřežních oblastech, již dávno nejsou 
primárními ani nejvýznamnějšími zdroji 
řešení;

Or. el
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Pozměňovací návrh 3
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že konsolidované politiky 
Společenství jako zemědělství a rybolov, 
které jsou základem hospodářství EU, 
vyžadují vhodnou a cílenou vědeckou 
podporu; dále zdůrazňuje, že tradiční 
způsoby řešení problémů typických pro 
toto odvětví, jako je dopad na životní 
prostředí, zajišťování krmiva, kontrola 
zdravotní nezávadnosti a integrace 
v pobřežních oblastech, již dávno nejsou 
primárními ani nejvýznamnějšími zdroji 
řešení;

1. zdůrazňuje, že konsolidované politiky 
Společenství jako zemědělství a rybolov, 
které jsou základem hospodářství EU, 
vyžadují vhodnou a cílenou vědeckou 
podporu; dále zdůrazňuje, že tradiční 
způsoby řešení problémů typických pro 
toto odvětví, jako je dopad na životní 
prostředí, zajišťování krmiva, kontrola 
zdravotní nezávadnosti a integrace 
v pobřežních oblastech, již dávno nejsou 
primárními ani nejvýznamnějšími zdroji 
řešení; požaduje, aby nový finanční rámec 
vytvořil možnost financování zařízení 
a vědeckovýzkumných materiálů v oblasti 
rybolovu z Evropského rybářského fondu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 4
Carmen Fraga Estévez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za zásadní, aby byl splněn 
jeden ze závazků zelené knihy v tom 
smyslu, že budoucí rozpočet EU se musí 
soustředit na nástroje „s přidanou 
hodnotou“ a „orientovat se více na 
výsledky“; domnívá se, že přestože je 
vědecká excelence jedním ze základních 
kritérií, existují odvětví, jako například 
rybolov, v nichž je aplikovaný výzkum 
nezbytný při zavádění a uplatňování 
opatření pro řízení; připomíná, že cíle 
nové společné rybářské politiky založené 
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na ekosystémovém přístupu a na 
maximálním udržitelném výnosu si 
vyžadují univerzální znalosti a hodnocení 
oblasti, z nichž je zároveň možné získat 
rychlé závěry, na nichž závisí bezpočet 
rozhodnutí podniků, pracovních míst 
a činností v oblasti mořského ekosystému;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že kromě potřeby 
dostatečných a spolehlivých vědeckých 
údajů je také nutno rozvíjet 
mnohostranný interdisciplinární výzkum, 
který bude brát v úvahu jak trvalou 
udržitelnost a životaschopnost mořských 
ekosystémů, tak i prosperitu odvětví 
rybolovu;

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Carmen Fraga Estévez

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. doufá, že zelená kniha v tomto ohledu 
přinese změnu současné politiky v oblasti 
vědy, která ovlivňuje rybolov, protože již 
pouhé sledování excelence v tomto odvětví 
mělo za následek odklon od klíčových 
kapitol, jako je znalost druhů a jejich 
chování s ohledem na využití těchto 
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znalostí loďstvy a jejich provázání 
s opatřeními pro řízení, a dále přineslo 
odchod mnoha vědců z aplikovaného 
výzkumu v oblasti rybolovu a odmítání 
mladých vědců vstupovat do tohoto oboru, 
což mělo za následek vážné nedostatky 
odborných pracovníků v době, kdy jich 
bylo s ohledem na stav zdrojů zapotřebí 
nejvíce;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, by 
napomohlo odstranit mnoho slabých míst 
tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo při 
dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury;

2. je toho názoru, že vzhledem k mnoha 
různým možnostem výzkumu v odvětví 
rybolovu, například v oblasti 
oceánografie, mořských biologických 
zdrojů, akvakultury, mořské biologie 
a genetiky či vnitrozemských vod, by
vyčlenění konkrétních rozpočtových 
prostředků na výzvy k předkládání návrhů, 
pokud jde o nový rámcový program 
a následné kroky, napomohlo odstranit 
mnoho slabých míst a nedostatků tohoto 
odvětví a rovněž by vedlo k vytvoření 
silnější pozice pro výzkum rybolovu 
a akvakultury; zdůrazňuje, že vytvoření 
silné výzkumné a inovační základny by 
napomohlo při dalším vývoji udržitelného 
odvětví rybolovu a akvakultury;

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Iliana Malinova Iotova
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury; 

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury; vybízí k podpoře 
výzkumu a inovací v novém finančním 
rámci za účelem orientace odvětví 
rybolovu na akvakulturu, což povede 
k posílení jeho konkurenceschopnosti, 
udržitelného rozvoje a stability i k lepšímu 
přizpůsobení životnímu prostředí, takže se 
evropský rybolov stane nezávislým na 
zbytku světa;

Or. bg

Pozměňovací návrh 9
Struan Stevenson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, by 
napomohlo odstranit mnoho slabých míst 
tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo při 
dalším vývoji udržitelného odvětví 

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, by 
napomohlo odstranit mnoho slabých míst 
tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny, a to jak na evropské 
úrovni, tak na úrovni členských států, by 
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rybolovu a akvakultury; napomohlo při dalším vývoji udržitelného 
odvětví rybolovu a akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury;

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; domnívá se, že většina 
prostředků by měla být určena na 
vzdělávání v profesních vzdělávacích 
institucích a v centrech by měly být 
organizovány rovněž systémy profesního 
rozvoje, určené lidem do odvětví rybolovu 
přicházejícím i těm, kteří již v něm 
pracují, rozvoji a zdokonalování;
zdůrazňuje, že vytvoření silné výzkumné 
základny by napomohlo při dalším vývoji 
udržitelného odvětví rybolovu 
a akvakultury; zdůrazňuje, že 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu reprezentuje Evropská komise 
pozici členských států, a proto je 
jednostranné přijetí rozhodnutí bez 
ohledu na názor členských států 
nepřijatelné;

Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Juozas Imbrasas
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury;

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních 
rozpočtových prostředků na výzvy 
k předkládání návrhů, pokud jde o nový 
rámcový program a následné kroky, 
by napomohlo odstranit mnoho slabých 
míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo 
k vytvoření silnější pozice pro výzkum 
rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné 
výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví 
rybolovu a akvakultury; zdůrazňuje, že 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu reprezentuje Evropská komise 
pozici členských států, a proto je 
jednostranné přijetí rozhodnutí bez 
ohledu na názor členských států 
nepřijatelné;

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že spolupráce výzkumných 
týmů z EU s jejich kolegy z nečlenských 
států je rozhodující pro vytvoření jasnější 
představy o stavu populací ryb 
a mořského ekosystému; zastává názor, že 
financování spolupráce tohoto druhu 
Evropskou unií má rozhodující význam; 

Or. bg
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Pozměňovací návrh 13
Carmen Fraga Estévez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá skutečnost, že zelená kniha klade 
důraz na potřebu výzkumu, který by 
zlepšil kapacitu inovací 
a konkurenceschopnost, což by 
v koordinaci s opatřeními využívanými 
v Evropském rybářském fondu mohlo 
otevřít rybářským společnostem nové 
technické možnosti pro udržitelnější 
rybolov, jako jsou nová lovná zařízení, 
méně znečišťující, bezpečnější a obytné 
lodě a lepší využívání a zhodnocování 
produktů z rybolovu;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že existují velké 
nedostatky ve vědomostech o stavu
mořských ekosystémů a rybolovných 
zdrojů, což vyžaduje zesílení snahy 
o výzkum v této oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. za nezbytnou považuje lepší 
koordinaci a efektivnější součinnost 
rámcových programů pro výzkum 
a nástrojů, které nabízí Evropský rybářský 
fond a další evropské programy;

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením jednoduššího, méně 
byrokratického, transparentnějšího
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých, malých a středních
pobřežních rybolovných podniků, by mohli 
být povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; navrhuje 
zhodnotit možnosti utváření seskupení, 
protože formování klastrů, protože 
seskupování zajišťují inovaci, 
konkurenceschopnost a rozvoj odvětví;
domnívá se, že rybářské organizace 
a regionální poradní sbory by rovněž měly 
mít možnost účasti na malých a prakticky 
zaměřených projektech; domnívá se, že je 
nutné povzbuzovat spolupráci rybářských 
regionů, aby si mohly vyměňovat 
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osvědčené postupy a vědomosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že rybářské organizace a regionální poradní 
sbory by rovněž měly mít možnost účasti 
na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU 
bude zásadní zvýšit účast podniků na 
příštím rámcovém programu, a je toho 
názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci 
velmi malých a malých pobřežních 
rybolovných podniků, by mohli být 
povzbuzeni k účasti na evropských 
programech zřízením transparentního 
a snadno přístupného systému; domnívá se, 
že organizace občanské společnosti, jako 
např. rybářské organizace a regionální 
poradní sbory, by rovněž měly mít možnost 
účasti na malých a prakticky zaměřených 
projektech;

Or. sv

Pozměňovací návrh 20
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že přístup k evropským 
finančním prostředkům za přísných 
podmínek by měl být jednodušší 
a flexibilnější a že je nutno výrazně omezit 
administrativní překážky, jelikož 
v opačném případě hrozí nebezpečí, že se 
tyto finanční prostředky nadále nebudou 
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využívat, takže nepřispějí ke zvýšení 
udržitelného rozvoje rybolovu v EU;

Or. bg

Pozměňovací návrh 21
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že rámcové průzkumné 
programy se v první řadě zaměřují na 
základní výzkum, což vyžaduje výzkumné 
programy, na něž jsou vyčleněny konkrétní 
finanční prostředky pro výzkum v oblasti 
rybolovu a akvakultury s cílem podpořit 
toto odvětví a udržet environmentální 
i hygienické podmínky pro produkty 
rybolovu, jež jsou součástí potravinového 
řetězce.

4. konstatuje, že rámcové průzkumné 
programy se v první řadě zaměřují na 
základní výzkum, což vyžaduje výzkumné 
programy, na něž jsou vyčleněny konkrétní 
finanční prostředky pro výzkum v oblasti 
rybolovu a akvakultury s cílem podpořit 
toto odvětví a udržet environmentální 
i hygienické podmínky pro produkty 
rybolovu, jež jsou součástí potravinového 
řetězce; domnívá se, že většina prostředků 
by měla být určena k financování 
vědeckých výzkumů v odvětví rybolovu 
zaměřených na oblast mořského rybolovu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Estelle Grelier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že cílem reformy společné 
rybářské politiky je zajistit udržitelnost 
činností v oblasti rybolovu, a je proto 
nezbytné, aby byl financován výzkum, 
který se bude zabývat vývojem nových 
technologií zaměřených například na to, 
aby rybářské lodě umožňovaly 
selektivnější lov, či na snížení spotřeby 
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jejich motorů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. má za to, že současné nástroje 
financování výzkumu a inovací EU nejsou 
adekvátně přizpůsobovány potřebám 
výzkumu v oblasti rybolovu a akvakultury; 
zdůrazňuje, že plnohodnotná odpověď na 
výzvy a potřeby odvětví vyžaduje přijetí 
těchto nástrojů s přihlédnutím ke 
specifickým rysům odvětví, zejména 
v oblasti aplikovaného výzkumu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam výměny 
osvědčených postupů, řádného 
a účinného provádění, šíření výsledků 
výzkumu a jejich využívání v podnikové 
sféře; je toho názoru, že přímo zúčastněné 
strany i široká veřejnost by měly být lépe 
informovány o vyhlašovaných 
programech výzkumu a o výsledcích, které 
tyto programy přinášejí.

Or. el
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Pozměňovací návrh 25
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává důležitost vybudování pevné 
základny pro koordinované úsilí na 
evropské úrovni v kontextu Unie inovací, 
která je jednou z klíčových iniciativ 
strategie Evropa 2020, vybudování 
stabilního strukturálního rámce pro 
rozvoj výzkumu a inovací v oblasti 
rybolovu za účelem lepšího poznání 
mořského ekosystému a podpory 
selektivního rybolovu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 26
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v našich znalostech, pokud 
jde o základní soubory údajů, například 
posouzení stavu populace velkého počtu 
cílových druhů, protože bez těchto údajů 
nelze rybolov zaměřený na tyto druhy 
náležitým způsobem regulovat; uznává 
dále, že uplatňování ekosystémového 
přístupu vyžaduje mnohem větší množství 
vědeckých údajů o cílových i necílových 
druzích, včetně hlubinných druhů, které 
v současnosti z velké části nejsou 
monitorovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že potenciál a omezení 
akvakultury – s ohledem na aktuální stav 
rozvoje těchto činností – nutně vyžadují 
zvýšení aktivity výzkumného a vývojového 
střediska v této oblasti, což by umožnilo 
zvýšit využití potenciálu a odstranit 
omezení; soudí, že udržitelný rozvoj 
evropské akvakultury vyžaduje silnou 
podporu pro vědecký výzkum 
a technologický rozvoj v oblasti kultivace 
původních druhů, umožňující 
diverzifikaci produkce a nabídky potravin 
a zvýšení jejich kvality a zároveň 
zaručující ochranu přírody;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že všechna rozhodnutí EU 
a její politiky realizované v nejrůznějších 
oblastech by měly být založeny na pevných 
vědeckých základech; v tomto ohledu se 
domnívá, že další výzkum přispěje
k lepšímu hodnocení stavu rybolovných 
zdrojů a k lepšímu řízení odvětví rybolovu 
v EU;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 29
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že s ohledem na 
operacionalizaci ekosystémového přístupu 
v procesu rozhodování v otázkách řízení 
námořních aktivit by měly být poskytnuty 
dostatečné prostředky na financování 
interdisciplinárního výzkumu v oblasti 
rybolovu a dalších námořních odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. domnívá se, že by také rozvoj odvětví 
námořní dopravy měl podporovat 
udržitelný rozvoj rybolovu a vytváření 
příznivých podmínek pro drobný pobřežní 
rybolov, a proto se nový finanční rámec 
musí zaměřit na výzkum a inovace v této 
oblasti.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 31
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá, aby byl zahájen výzkum 
vědeckých metod v oblasti 
operacionalizace preventivního přístupu 
k řízení rybolovu, které by v modelech 
používaných k posuzování stavu rybí 
populace explicitně zohledňovaly různé 
typy nejistoty a k řešení problémů s nimi 
spojených používaly by nejvhodnější 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. konstatuje, že evropský rybolovný
průmysl je silně závislý na výzkumu; v této 
souvislosti mohou být iniciativy jako 
Evropská technologická platforma pro 
rybolov správným nástrojem schopným
přispět k přeměně rybolovu z odvětví 
s vysokými náklady na moderní a stabilní 
odvětví s větší konkurenceschopností, 
které bude sdílet všechny současné 
i budoucí projekty v oblasti rybolovu za 
účelem posílení kapacity EU v této 
oblasti;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 33
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. uznává, že metody usmrcování 
suchozemských hospodářských zvířat 
a mořských/vodních živočichů se od sebe 
výrazně liší; domnívá se, že je třeba 
provádět výzkum a inovace, které povedou 
k vyvinutí humánnějších metod lovu 
a usmrcování mořských živočichů.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. podporuje výzkum, který bude 
umožňovat účast sociálních partnerů, 
jako je tomu v rámci programu Věda ve 
společnosti/Vzájemná mobilizace a učení 
(SIS-MML), s cílem zapojit vědu do života 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. poukazuje na to, že využívání 
strukturálních fondů k investování do 
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infrastruktur sloužících výzkumu přispívá 
k vyrovnávání rozdílů ve vědeckém 
potenciálu jednotlivých členských států
a k větší účasti některých členských států 
a regionů na výzkumných programech 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Isabella Lövin

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. poukazuje na to, že udržitelnost 
produkce základních potravin a dalších 
námořních aktivit ve společných mořích 
(Středozemní, Černé a Baltské moře) 
závisí na uplatňování koordinovaného 
přístupu ve spolupráci se sousedními 
zeměmi; zdůrazňuje, že v sousedních 
zemích je třeba vytvářet větší vědecký 
potenciál, a to na základě lepší koordinace 
společného strategického rámce 
a nástrojů evropské politiky sousedství.

Or. en


