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Predlog spremembe 1
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov,
posledice velikih projektov na obali in 
neobstoj jasno določenih regulativnih 
ureditev za trajnostni lokalni razvoj, zlasti 
na področju ribogojstva;

Or. en

Predlog spremembe 2
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in skrbno 
urejeno in dobro upravljano ribogojstvo 
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okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;

družbeno, ekonomsko in okoljsko najbolj 
trajnostne oblike ribištva, ki so odločilnega 
pomena za družbeno-gospodarski razvoj 
obalnih skupnosti; zanje sta značilna velik 
kulturni vpliv in ozemeljska raznolikost, 
saj zajemajo območja na celini, otoke z 
malimi obalnimi skupnostmi in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkanje učinkovitega čiščenja voda, 
nesreče, ki jih povzroči človek, in naravne 
nesreče, prelov in konkurenca ribolovnih 
dejavnosti širšega obsega, razlitja nafte,
nenadzorovana pozidava obalnih predelov,
podvržene pa so tveganjem zaradi 
sprememb v lokalnem zaposlovanju in
posledic velikih projektov na obali, kot so 
zbiranje izkopanega materiala in razvoj 
vetrnih elektrarn na morju;

Or. en

Predlog spremembe 3
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko trajnostne oblike ribištva, ki so 
odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj
oddaljene regije; te vrste ribištva ogrožajo 
zlasti negativni dejavniki, kot so
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov,
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in posledice velikih projektov na obali; posledice velikih projektov na obali in 
posledice podnebnih sprememb;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti;
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;
opozarja na negativen vpliv slabih 
gospodarskih razmer na ozemlja, ki so 
močno odvisna od te vrste ribolova;

Or. es

Predlog spremembe 5
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) 

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;

1. ugotavlja, da so mali obrtni ribolov, 
pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in 
okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, 
ki so odločilnega pomena za družbeno-
gospodarski razvoj obalnih skupnosti; 
zanje sta značilna velik kulturni vpliv in 
ozemeljska raznolikost, saj zajemajo 
območja na celini, otoke in najbolj 
oddaljena ribolovna območja; na te vrste 
ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot so 
pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje 
odpadnih voda, razlitja nafte, 
nenadzorovana pozidava obalnih predelov 
in posledice velikih projektov na obali;

Or. bg

Predlog spremembe 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. odločno zavrača predlog Komisije za 
uvedbo prenosljivih ribolovnih koncesij, 
saj bi ta mehanizem povzročil, da bi 
ribolovne pravice imelo le majhno število 
gospodarskih subjektov, tako da bi 
izginila številna obrtna ribolovna 
podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Luís Paulo Alves
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. opozarja, da ne le da mali ribolov 
spodbuja ekonomsko in socialno kohezijo 
ter zagotavlja preživljanje številnih družin, 
temveč je tudi dejavnik naselitve ribiških 
skupnosti vzdolž obalnih območij; 
poudarja pomen ohranjanja pristopa 
ribiškega sektorja, ki upošteva biološko, 
ekološko, gospodarsko in družbeno raven, 
da bi ustvarili trajnostno ravnovesje med 
stanjem virov, ki obstajajo na različnih 
morskih območjih, in zaščito družbeno-
gospodarske strukture obalnih območij, ki 
so odvisna od lokalnega ribolova za 
zagotavljanje delovnih mest in blaginje v 
skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) 

Osnutek mnenja
Odstavek 1 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poudarja bistveno vlogo tradicionalnih 
ribičev pri ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in priznava pozitiven 
učinek njihovih ugotovitev o sedanjih in 
prihodnjih okoljskih težavah, kot sta 
onesnaževanje in izčrpavanje staležev rib; 
zahteva, da se različne kategorije ribičev 
obravnavajo brez razlikovanja, tako da se 
ohrani tradicionalni obrtni ribolov;
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Or. bg

Predlog spremembe 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. vztraja, da je treba spodbujati dostop 
mladih do ribiških poklicev in pomagati 
ribičem s poklicnim usposabljanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. opozarja na pomanjkljive statistične 
podatke o socialni, ekonomski in 
teritorialni koheziji in na potrebo po 
kazalnikih na evropski ravni, ki bodo 
zagotavljali socialno-ekonomske, 
znanstvene in okoljske podatke;

2. ugotavlja, da manjkajo natančni 
statistični podatki o ocenah staležev rib in 
količinah, ki jih ulovijo tako poklicni kot 
športni ribiči, in poziva k okrepitvi 
sredstev za zagotovitev zbiranja teh 
podatkov; poleg tega poudarja slabosti 
statističnih podatkov o socialni, ekonomski 
in teritorialni koheziji in potrebo po 
kazalnikih na evropski ravni, ki bodo 
zagotavljali socialno-ekonomske, 
znanstvene in okoljske podatke;

Or. fr
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Predlog spremembe 11
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. opozarja na pomanjkljive statistične 
podatke o socialni, ekonomski in
teritorialni koheziji in na potrebo po 
kazalnikih na evropski ravni, ki bodo 
zagotavljali socialno-ekonomske, 
znanstvene in okoljske podatke;

2. opozarja na potrebo po več raziskavah 
na področju socialne, ekonomske in 
teritorialne kohezije in na potrebo po 
statističnih podatkih in kazalnikih na 
evropski ravni, ki bodo zagotavljali 
socialno-ekonomske, znanstvene in 
okoljske podatke, ki bodo upoštevali in 
poudarjali različne geografske, kulturne 
in regionalne razlike;

Or. en

Predlog spremembe 12
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. opozarja na pomanjkljive statistične 
podatke o socialni, ekonomski in 
teritorialni koheziji in na potrebo po 
kazalnikih na evropski ravni, ki bodo 
zagotavljali socialno-ekonomske, 
znanstvene in okoljske podatke;

2. opozarja na pomanjkljive statistične 
podatke o socialni, ekonomski in 
teritorialni koheziji in na potrebo po 
kazalnikih na evropski ravni, ki bodo 
zagotavljali zanesljive in dovolj sporočilne 
socialno-ekonomske, znanstvene in 
okoljske podatke;

Or. es

Predlog spremembe 13
Ana Miranda
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. opozarja, da v Evropski uniji ne 
obstaja enotna opredelitev obrtnega 
ribolova, ker obstoječa opredelitev, ki 
temelji na velikosti plovil, ni skladna in ne 
ustreza stvarnosti, zato meni, da bi morala 
Komisija preučiti novo opredelitev na 
področju upravljanja ob upoštevanju več 
meril, kot so regionalne posebnosti in 
razlike, geomorfologija, tehnični vidiki 
ribolova ter družbeni, znanstveni, biološki 
in okoljski vidiki;

Or. es

Predlog spremembe 14
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. opozarja na pomen spodbujanja 
trajnostnega obrtnega ribolova ter zlasti 
na potrebo po krepitvi sledljivosti ribiških 
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva in 
gojenja školjk;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Maurice Ponga
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva 
priznati posebno mesto v novem okviru 
skupne ribiške politike ter hkrati poskrbeti 
za večje soupravljanje in sodelovanje 
sektorja obrtnega ribolova pri sprejemanju 
odločitev in spodbujati lokalne strategije 
na obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba utrditi obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva 
priznati posebno mesto v novem okviru 
skupne ribiške politike; poleg tega vztraja, 
da je hkrati treba poskrbeti za večje 
soupravljanje in sodelovanje sektorja 
obrtnega ribolova pri sprejemanju 
odločitev, in sicer s spodbujanjem lokalne 
strategije na obalnih območjih, odvisnih od 
ribištva, in z oblikovanjem regionalnih 
strategij; v zvezi s tem poziva k ustanovitvi 
regionalnih svetovalnih svetov za morska 
bazena Karibskih otokov in 
jugozahodnega Indijskega oceana;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti 

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti ter to potrebo priznati v novem 
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ribištva priznati posebno mesto v novem 
okviru skupne ribiške politike ter hkrati 
poskrbeti za večje soupravljanje in 
sodelovanje sektorja obrtnega ribolova pri 
sprejemanju odločitev in spodbujati
lokalne strategije na obalnih območjih, 
odvisnih od ribištva;

okviru skupne ribiške politike in v 
večletnem finančnem okviru ter hkrati 
poskrbeti za večje soupravljanje in 
sodelovanje sektorja obrtnega ribolova pri 
sprejemanju odločitev, in sicer s 
spodbujanjem lokalne strategije na obalnih 
območjih, odvisnih od ribištva; od 
regionalnih in lokalnih oblasti pričakuje, 
da bodo s primernimi sredstvi Evropskega 
socialnega sklada in  Evropskega sklada 
za regionalni razvoj podprle razvoj, 
raziskave in projekte usposabljanja; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva 
priznati posebno mesto v novem okviru 
skupne ribiške politike ter hkrati poskrbeti 
za večje soupravljanje in sodelovanje 
sektorja obrtnega ribolova pri sprejemanju 
odločitev in spodbujati lokalne strategije na 
obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva 
priznati posebno mesto v novem okviru 
skupne ribiške politike ter hkrati poskrbeti za 
večje soupravljanje in sodelovanje sektorja 
obrtnega ribolova pri sprejemanju odločitev 
in spodbujati lokalne strategije in projekte 
čezmejnega sodelovanja na tem področju na 
obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

Or. ro
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Predlog spremembe 18
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) 

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe instrumente, 
sredstva in mehanizme za zagotavljanje 
kohezije glede delovnih mest in okoljske 
trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva 
priznati posebno mesto v novem okviru 
skupne ribiške politike ter hkrati poskrbeti 
za večje soupravljanje in sodelovanje 
sektorja obrtnega ribolova pri sprejemanju 
odločitev in spodbujati lokalne strategije na 
obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

3. meni, da je glede na negotove razmere in 
nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje 
alternativ za gospodarsko diverzifikacijo 
treba uporabiti obstoječe ter oblikovati 
nove učinkovite instrumente, sredstva in 
mehanizme za zagotavljanje kohezije glede 
delovnih mest in okoljske trajnosti, pri 
čemer je treba tej vrsti ribištva priznati 
posebno mesto v novem okviru skupne 
ribiške politike ter hkrati poskrbeti za večje 
soupravljanje in sodelovanje sektorja 
obrtnega ribolova pri sprejemanju 
odločitev in spodbujati lokalne strategije na 
obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

Or. bg

Predlog spremembe 19
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja velik in neizkoriščen 
potencial okoljsko trajnostnega 
ribogojstva za ustvarjanje ugodnih 
pogojev za mala in srednja podjetja v 
proizvodni in vrednostni verigi ter 
možnost ustvarjanja delovnih mest v 
obalnih regijah in regijah v notranjosti;
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Or. sv

Predlog spremembe 20
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. spodbuja poenostavitev postopkov 
prejemanja evropskih finančnih sredstev, 
zlasti z uvedbo lestvice enkratnih stroškov 
za povračilo in globalnih nepovratnih 
sredstev za nekatere poklicne 
organizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. meni, da je treba vzporedno z ukrepi, 
ki se lahko sprejmejo na področju 
obrtnega ribolova, pripraviti različno 
ureditev za nekatere evropske regije, zlasti 
za najbolj oddaljene regije, katerih 
prebivalstvo je odvisno od številnih 
dejavnosti, povezanih z morskimi viri;

Or. pt

Predlog spremembe 22
Luís Paulo Alves
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. poudarja, da je treba preveliko 
ladjevje Evropske unije prilagoditi, vendar 
se ta ukrep ne sme izvesti na račun 
ladjevja za obrtni ribolov, kar bi škodilo 
družbeno-gospodarskemu in kulturnemu 
bogastvu obalnih območij; ta prilagoditev 
mora vseeno temeljiti na ekosistemskem 
pristopu, v skladu s katerim se posamezne 
odločitve o upravljanju ladjevja za obrtni 
ribolov sprejmejo na regionalni ravni ob 
strogem upoštevanju načela 
subsidiarnosti, tako da se zagotavlja 
različna ureditev ribolova, ki daje 
prednostni dostop do virov in ščiti lokalna 
ladjevja za obrtni ribolov, s čimer 
zagotavlja vključevanje lokalnih ribiških 
skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 23
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim 
skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop 
do sredstev pa bo prednostno dajal tistim, 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in naj 
vzpostavi poseben program pomoči za mali 
ribolov, ki bo namenjen obalnim skupnostim, 
odvisnim od ribištva, dostop do sredstev pa 
bo prednostno dajal tistim, ki lovijo ribe ali 



PE486.100v01-00 16/19 AM\897305SL.doc

SL

ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na 
okolju najbolj prijazen in družbeno najbolj 
trajnosten način.

gojijo morske sadeže na okolju najbolj 
prijazen in družbeno najbolj trajnosten način;
meni, da mora javno financiranje ribolova v 
celoti upoštevati cilje strategije Evropa 2020 
in biti poenostavljeno, da bi ustvarilo visoko 
raven dostopnosti financiranja za obalne 
skupnosti, odvisne od te dejavnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim 
skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop 
do sredstev pa bo prednostno dajal tistim, 
ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na 
okolju najbolj prijazen in družbeno 
najbolj trajnosten način.

4. zato poziva, naj prihodnji evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo podpira obrtni 
ribolov, gojenje školjk in ekstenzivno 
ribogojstvo in vsebuje poseben sistem 
pomoči za mali ribolov, ki bo namenjen 
obalnim skupnostim, odvisnim od ribištva, 
in ki bo prednost dajal predvsem obnovi in 
posodobitvi ribiških ladij.  

Or. fr

Predlog spremembe 25
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim
skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop 
do sredstev pa bo prednostno dajal tistim, 
ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na 
okolju najbolj prijazen in družbeno najbolj 
trajnosten način.

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
poleg prihodnjega evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo razmisli tudi o tem, 
da bi določen odstotek regionalne 
finančne pomoči namenila obrtnemu 
ribolovu, pobiranju morskih sadežev in 
trajnostnemu ribogojstvu, in o tem, da bi 
posebni programi pomoči za trajnostni 
mali ribolov, trženje in promocijo tega 
vira hrane v lokalnih skupnostih, odvisnih
od ribištva, prednostno dajali dostop do 
sredstev tistim, ki lovijo ribe na okolju 
najbolj prijazen in družbeno najbolj 
trajnosten način.

Or. en

Predlog spremembe 26
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim 
skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop 
do sredstev pa bo prednostno dajal tistim, 
ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na 
okolju najbolj prijazen in družbeno najbolj 
trajnosten način.

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekološko vzdržnemu
ribogojstvu in naj vzpostavi poseben 
program pomoči za mali ribolov, ki bo 
namenjen obalnim skupnostim, odvisnim 
od ribištva, dostop do sredstev pa bo 
prednostno dajal tistim, ki lovijo ribe ali 
gojijo morske sadeže na okolju najbolj 
prijazen in družbeno najbolj trajnosten 
način.

Or. sv
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Predlog spremembe 27
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim 
skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop 
do sredstev pa bo prednostno dajal tistim, 
ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na 
okolju najbolj prijazen in družbeno najbolj 
trajnosten način.

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prihodnji evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo določen odstotek sredstev nameni 
obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih 
sadežev in ekstenzivnemu ribogojstvu in 
naj vzpostavi poseben program pomoči za 
mali ribolov, ki bo namenjen obalnim in 
otoškim skupnostim, odvisnim zlasti od 
ribištva, dostop do sredstev pa bo 
prednostno dajal tistim, ki lovijo ribe ali 
gojijo morske sadeže na okolju najbolj 
prijazen in družbeno najbolj trajnosten 
način.

Or. es

Predlog spremembe 28
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. predlaga uvedbo evropskega znaka za 
proizvode obrtnega ribolova, ulovljene ob 
upoštevanju načel SRP, da bi spodbudili 
dobre prakse.

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. opozarja, da v nasprotju z 
industrijskim ladjevjem ladjevje za 
selektivni obrtni ribolov spodbuja večjo 
zaposljivost evropskih državljanov, 
zagotavlja večjo trajnost in krepi druge 
dejavnosti, povezane z morjem, v lokalnih 
obalnih skupnostih.

Or. pt

Predlog spremembe 30
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poziva k regionalizaciji opredelitve 
malega priobalnega in obrtnega ribolova.

Or. en


