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Pozměňovací návrh 1
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží;

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech, značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží a chybějící 
jasně definované regulační režimy pro 
udržitelný místní rozvoj, především 
v souvislosti s akvakulturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a pečlivě regulovaná a 
dobře řízená akvakultura jsou sociálně, 
ekonomicky a z hlediska životního 
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rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění 
ropnými skvrnami, neúměrný nárůst 
výstavby v přímořských oblastech a značný 
počet rozsáhlých projektů na pobřeží;

prostředí nejudržitelnějšími rybolovnými 
činnostmi a že jsou zásadní pro 
společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, v rámci malých pobřežních 
komunit na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako například 
neúčinné čištění odpadních vod, přírodní 
katastrofy a člověkem způsobené 
katastrofy, nadměrný výlov a konkurence 
ze strany průmyslového rybolovu, 
znečištění ropnými skvrnami či neúměrný 
nárůst výstavby v přímořských oblastech, a 
ohrožují jej změny v místní zaměstnanosti 
a značný počet rozsáhlých projektů na 
pobřeží, jako je např. těžba kameniva a 
výstavba pobřežních větrných elektráren;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí udržitelnými
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a 
v nejvzdálenějších regionech. Zmíněný 
druh rybolovu v současnosti obzvláště 
ohrožují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
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v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží; 

v přímořských oblastech, značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží a následky 
spojené se změnou klimatu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží;

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží; poukazuje 
na to, že nepříznivá ekonomická situace 
má v oblastech, které jsou ve značné míře 
závislé na tomto druhu rybolovu,
negativní dopad;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží;

1. Uznává, že drobný a řemeslný rybolov, 
sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura 
jsou sociálně, ekonomicky a z hlediska 
životního prostředí nejudržitelnějšími 
rybolovnými činnostmi a že jsou zásadní 
pro společensko-ekonomický rozvoj 
pobřežních komunit. Mají velký dopad na 
kulturu a územní rozmanitost ve 
vnitrozemí, na ostrovech a v oblastech 
rybolovu nejvzdálenějších regionů. 
Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou 
například nedostatky v čištění odpadních 
vod a jejich vypouštění, znečištění ropnými 
skvrnami, neúměrný nárůst výstavby 
v přímořských oblastech a značný počet 
rozsáhlých projektů na pobřeží;

Or. bg

Pozměňovací návrh 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zásadně odmítá návrh Komise zavést 
převoditelné koncese k rybolovu, jelikož 
tento nástroj by vedl k hromadění 
rybolovných práv u malého počtu 
subjektů, a tudíž by vedl k zániku řady 
podniků provozujících drobný rybolov;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Luís Paulo Alves
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že drobný rybolov 
podporuje nejen sociální a hospodářskou 
soudržnost a zaručuje obživu mnoha 
rodinám, ale slouží také k udržení 
rybářských komunit podél pobřeží; 
zdůrazňuje nutnost zaujmout přístup ke 
zpracovatelskému rybolovnému průmyslu 
s ohledem na biologickou, ekologickou, 
hospodářskou a sociální úroveň, aby 
vznikla rovnováha mezi stavem zdrojů 
v mořských oblastech a ochranou 
socioekonomické struktury pobřežních 
komunit, které jsou závislé na rybolovu, 
s cílem zaručit jim zaměstnání a 
prosperitu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 1а (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1а. zdůrazňuje mimořádně důležitou 
úlohu tradičních rybářů při ochraně 
biodiverzity a uznává pozitivní dopad
jejich názorů na stávající a budoucí 
ekologické problémy znečišťování a 
vyčerpávání populací ryb; v zájmu 
zachování tradičního neprůmyslového 
rybolovu vyzývá k zákazu diskriminace 
u rybářů různých kategorií;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. trvá na tom, že je nutné podporovat 
přístup mladých lidí k zaměstnáním 
v oblasti rybolovu a poskytnout rybářům 
programy odborného vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Zdůrazňuje, že k dispozici je jen málo 
statistických údajů o sociální, ekonomické 
a územní soudržnosti, a upozorňuje na 
nutnost podporovat na evropské úrovni 
ukazatele, jejichž prostřednictvím bude 
možné získat údaje o společensko-
ekonomické, vědecké a environmentální 
oblasti;

2. Uvádí, že k dispozici je jen málo 
přesných statistických údajů o hodnocení 
populací ryb a úlovků ze strany rybářů 
z povolání i ze strany rekreačního
rybolovu a vyzývá k posílení prostředků 
na zajištění shromažďování těchto údajů; 
zdůrazňuje, mimo jiné, že statistické údaje 
z oblasti sociální, ekonomické a územní 
soudržnosti jsou nedostatečné, a 
upozorňuje na nutnost podporovat na 
evropské úrovni ukazatele, jejichž 
prostřednictvím bude možné získat údaje o 
společensko-ekonomické, vědecké a 
environmentální oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Catherine Bearder
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Zdůrazňuje, že k dispozici je jen málo 
statistických údajů o sociální, ekonomické 
a územní soudržnosti, a upozorňuje na 
nutnost podporovat na evropské úrovni 
ukazatele, jejichž prostřednictvím bude 
možné získat údaje o společensko-
ekonomické, vědecké a environmentální 
oblasti;

2. Zdůrazňuje, že je nezbytné rozšířit 
výzkum sociální, ekonomické a územní 
soudržnosti, a upozorňuje na nutnost 
podporovat na evropské úrovni statistiky a 
ukazatele, jejichž prostřednictvím bude 
možné získat údaje o společensko-
ekonomické, vědecké a environmentální 
oblasti, které odhalí a zvýrazní celou škálu 
zeměpisných, kulturních a místních 
odlišností;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Zdůrazňuje, že k dispozici je jen málo 
statistických údajů o sociální, ekonomické 
a územní soudržnosti, a upozorňuje na 
nutnost podporovat na evropské úrovni 
ukazatele, jejichž prostřednictvím bude 
možné získat údaje o společensko-
ekonomické, vědecké a environmentální 
oblasti;

2. Zdůrazňuje, že k dispozici je jen málo 
statistických údajů o sociální, ekonomické 
a územní soudržnosti, a upozorňuje na 
nutnost podporovat na evropské úrovni 
ukazatele, jejichž prostřednictvím bude 
možné získat věrohodné údaje s 
dostatečnou výpovědní hodnotou o 
společensko-ekonomické, vědecké a 
environmentální oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Ana Miranda

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

2a. upozorňuje na skutečnost, že 
v Evropské unii neexistuje jednotná 
definice drobného rybolovu vzhledem 
k tomu, že stávající definice vycházející 
z rozměrů rybářského plavidla je zastaralá 
a neodpovídá reálné situaci, a proto 
navrhuje, že by Komise měla zavést novou 
správní definici, která by zohlednila různá 
kritéria, jako regionální zvláštnosti a 
rozdíly, geomorfologické podmínky, 
technickou stránku rybolovu a sociální, 
vědecké, biologické a environmentální 
faktory;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že je důležité rozvíjet 
udržitelný drobný rybolov, a že je třeba 
posílit zejména sledovatelnost rybolovných 
produktů a produktů akvakultury a chovu 
měkkýšů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
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některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a zaručit 
přitom, aby se odvětví drobného rybolovu 
ve větší míře podílelo na politických 
rozhodnutích, a rovněž je třeba rozvíjet 
místní strategie v pobřežních oblastech 
závislých na rybolovu;

některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné posílit stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice; trvá mimo jiné 
na tom, že je třeba především prosazovat
to, aby se odvětví drobného rybolovu ve 
větší míře podílelo na politických 
rozhodnutích, a rovněž je třeba rozvíjet 
místní strategie v pobřežních oblastech 
závislých na rybolovu a zavádět regionální 
strategie; v tomto ohledu vyzývá 
k vytvoření regionálních poradních sborů 
pro oblast Karibiku a jihozápadního 
Indického oceánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a zaručit přitom, 
aby se odvětví drobného rybolovu ve větší 
míře podílelo na politických rozhodnutích, 
a rovněž je třeba rozvíjet místní strategie
v pobřežních oblastech závislých na 
rybolovu;

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a novém 
víceletém finančním rámci a zaručit 
přitom, aby se odvětví drobného rybolovu 
ve větší míře podílelo na politických 
rozhodnutích, čímž by přispělo k rozvoji
místních strategií v pobřežních oblastech 
závislých na rybolovu; obrací se na 
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orgány regionální a místní správy, aby 
prostřednictvím odpovídajících finančních 
prostředků z ESF a EFRR podporovaly 
projekty vývoje, výzkumu a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a zaručit přitom, 
aby se odvětví drobného rybolovu ve větší 
míře podílelo na politických rozhodnutích, 
a rovněž je třeba rozvíjet místní strategie 
v pobřežních oblastech závislých na 
rybolovu;

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 
rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a zaručit přitom, 
aby se odvětví drobného rybolovu ve větší 
míře podílelo na politických rozhodnutích, 
a rovněž je třeba rozvíjet místní strategie a 
projekty přeshraniční spolupráce v tomto 
odvětví v pobřežních oblastech závislých 
na rybolovu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku 
některých pobřežních komunit závislých na 
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rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností hospodářské diverzifikace je 
nutné použít stávající nástroje, fondy a 
mechanismy a jejich pomocí zajistit 
soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a 
zohlednit tento druh rybolovu v nové 
společné rybářské politice a zaručit přitom, 
aby se odvětví drobného rybolovu ve větší 
míře podílelo na politických rozhodnutích, 
a rovněž je třeba rozvíjet místní strategie 
v pobřežních oblastech závislých na 
rybolovu;

rybolovu a vzhledem k nedostatku 
možností ekonomické diverzifikace je 
nutno použít stávající a vytvořit nové 
efektivní nástroje, fondy a mechanismy a 
jejich pomocí zajistit soudržnost v oblasti 
zaměstnanosti a ekologicky udržitelného 
rozvoje a zohlednit tento druh rybolovu 
v nové společné rybářské politice a zaručit 
přitom, aby se odvětví drobného rybolovu 
ve větší míře podílelo na politických 
rozhodnutích, a rovněž je třeba rozvíjet 
místní strategie v pobřežních oblastech 
závislých na rybolovu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 19
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje velký nevyužitý potenciál 
ekologicky udržitelné akvakultury 
z hlediska vytváření podmínek pro malé a 
střední podniky v oblasti výroby a 
zpracovatelského řetězce, včetně možnosti 
vytvářet pracovní příležitosti v pobřežních 
i vnitrozemských regionech;  

Or. sv

Pozměňovací návrh 20
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá ke zjednodušení postupů při 
přidělování finančních prostředků EU; 
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zejména tím, že se zavede stupnice pro 
proplácení jednorázových nákladů a 
globálních grantů pro některé profesní 
organizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. považuje za nezbytné stanovit 
diferencovaný režim doplňující opatření, 
která je třeba přijmout v souvislosti 
s drobným rybolovem v určitých 
oblastech, zejména v nejvzdálenějších 
regionech, jejichž obyvatelstvo je závislé 
na různých aktivitách spojených 
s mořskými zdroji;

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že předimenzované 
loďstvo Evropské unie by mělo být 
upraveno, avšak nemělo by to být 
provedeno na úkor loďstva pro drobný 
rybolov, jelikož taková situace by vedla 
k socioekonomickým a kulturním ztrátám 
v pobřežních oblastech; měla by však 
spočívat v ekosystémovém přístupu, kde 
konkrétní rozhodnutí o správě loďstva 
budou činěna na regionální úrovni 
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v souladu se zásadou subsidiarity, a 
zaručen by měl být režim diferencovaného 
rybolovu, který by upřednostňoval přístup 
ke zdrojům a chránil loďstvo pro drobný 
rybolov a zapojení místních rybářských 
komunit;

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního.

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního; domnívá se, že 
financování tohoto rybolovného odvětví 
z veřejných prostředků musí být plně 
sladěné s cíli strategie Evropa 2020 a 
musí být zjednodušeno tak, aby pobřežní 
komunity, které jsou na této činnosti 
závislé, měly k financování lepší přístup.

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Alain Cadec, Maurice Ponga
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního. 

4. Proto žádá, aby budoucí Evropský 
námořní a rybářský fond podporoval
odvětví drobného rybolovu, chov měkkýšů 
a extenzivní akvakulturu, aby obsahoval
zvláštní nástroj pro podporu drobného 
rybolovu určený pobřežním komunitám 
závislým na rybolovu a aby 
upřednostňoval zejména obnovu a 
modernizaci rybářských plavidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru 
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního.

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby 
zvážila, zda by se vedle budoucího 
Evropského námořního a rybářského fondu 
neměla z regionální finanční podpory 
vyčlenit částka na odvětví drobného 
rybolovu, sběru měkkýšů a udržitelné 
akvakultury a zda by neměly být vytvořeny 
„zvláštní programy pro podporu 
udržitelného drobného rybolovu“ určené 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu, které by byly přednostně 
zpřístupněny těm rybářům a podnikatelům 
v oblasti sběru měkkýšů, kteří svou činnost 
provozují udržitelnějším způsobem 
z hlediska životního prostředí a z hlediska 
sociálního.
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru 
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního.

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru 
měkkýšů a ekologicky udržitelnou 
akvakulturu a aby byl vytvořen „zvláštní 
program pro podporu drobného rybolovu“ 
určený pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního.

Or. sv

Pozměňovací návrh 27
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru 
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním komunitám závislým na 
rybolovu a aby tyto prostředky byly 

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se 
z budoucího Evropského námořního a 
rybářského fondu zvlášť vyčlenila částka 
na odvětví drobného rybolovu, sběru 
měkkýšů a extenzivní akvakultury a aby 
byl vytvořen „zvláštní program pro 
podporu drobného rybolovu“ určený 
pobřežním a ostrovním komunitám 
závislým převážně na rybolovu a aby tyto 
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přednostně zpřístupněny těm rybářům a 
podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, 
kteří svou činnost provozují udržitelnějším 
způsobem z hlediska životního prostředí a 
z hlediska sociálního.

prostředky byly přednostně zpřístupněny 
těm rybářům a podnikatelům v oblasti 
sběru měkkýšů, kteří svou činnost 
provozují udržitelnějším způsobem 
z hlediska životního prostředí a z hlediska 
sociálního.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby za účelem podpory 
osvědčených postupů bylo vytvořeno 
evropské označení, které by obdržely ty 
produkty drobného rybolovu, jenž byly 
vyrobeny způsobem dodržujícím zásady 
společné rybářské politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že na rozdíl od 
průmyslového loďstva je to právě loďstvo 
pro drobný rybolov, které zajišťuje vyšší 
zaměstnanost evropských občanů, 
představuje větší míru udržitelnosti a 
umožňuje další činnosti spojené s mořem 
v místních příbřežních komunitách.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 30
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k plné regionalizaci definice 
malého a drobného rybolovu.

Or. en


