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Predlog spremembe 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju 
uravnoteženega in v doseganje sinergij 
usmerjenega pristopa, dajati prednost 
okoljskemu, socialnemu, gospodarskemu 
in kulturnemu stebru in s tem spodbujati 
trajnostni razvoj v skladu s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo iz 
strategije Evropa 2020; se zavzema za 
večjo usklajenost reformirane skupne 
ribiške politike z drugimi evropskimi 
politikami, zunanje delovanje EU pa mora 
biti skladno z njo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju
uravnoteženega in v doseganje sinergij 
usmerjenega pristopa, dajati prednost 
okoljskemu, socialnemu, gospodarskemu 
in kulturnemu stebru in s tem spodbujati 
trajnostni razvoj v skladu s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo iz 
strategije Evropa 2020; se zavzema za 
večjo usklajenost reformirane skupne 
ribiške politike z drugimi evropskimi 

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike zaradi potrebe po sprejetju 
preventivnih ukrepov za ohranjanje 
okolja; vendar vztraja, da je treba ob 
sprejetju uravnoteženega in v doseganje 
sinergij usmerjenega pristopa upoštevati
socialni, gospodarski in kulturni steber 
ribištva in s tem spodbujati trajnostni 
razvoj v skladu s pametno, trajno in 
vključujočo rastjo iz strategije Evropa 
2020; se zavzema za večjo usklajenost 
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politikami, zunanje delovanje EU pa mora 
biti skladno z njo;

reformirane skupne ribiške politike z 
drugimi evropskimi politikami, kot so: 
kohezijska, okoljska, kmetijska in zunanja 
politika; v zvezi s tem opozarja na pomen 
orodij, kot sta celostna pomorska politika 
in makroregionalni pristop, ki lahko 
ponudita boljšo raven povezovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju 
uravnoteženega in v doseganje sinergij 
usmerjenega pristopa, dajati prednost 
okoljskemu, socialnemu, gospodarskemu 
in kulturnemu stebru in s tem spodbujati 
trajnostni razvoj v skladu s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo iz strategije 
Evropa 2020; se zavzema za večjo 
usklajenost reformirane skupne ribiške 
politike z drugimi evropskimi politikami,
zunanje delovanje EU pa mora biti 
skladno z njo;

1. meni, da mora reforma skupne ribiške 
politike ob upoštevanju uravnoteženega in 
v doseganje sinergij usmerjenega pristopa, 
dajati prednost okoljskemu, socialnemu, 
gospodarskemu in kulturnemu stebru in s 
tem spodbujati trajnostni razvoj v skladu s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo iz 
strategije Evropa 2020; se zavzema za 
večjo usklajenost reformirane skupne 
ribiške politike z drugimi evropskimi 
politikami in za to, da bodo prihodnji 
mednarodni sporazumi na področju 
trajnostnega ribištva skladni z njo;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju 
uravnoteženega in v doseganje sinergij 
usmerjenega pristopa, dajati prednost 
okoljskemu, socialnemu, gospodarskemu 
in kulturnemu stebru in s tem spodbujati 
trajnostni razvoj v skladu s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo iz strategije 
Evropa 2020; se zavzema za večjo 
usklajenost reformirane skupne ribiške 
politike z drugimi evropskimi politikami, 
zunanje delovanje EU pa mora biti skladno 
z njo;

1. pozdravlja sporočilo o reformi skupne 
ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju 
uravnoteženega in v doseganje sinergij 
usmerjenega pristopa, dajati prednost 
okoljskemu, socialnemu, gospodarskemu 
in kulturnemu stebru in s tem spodbujati 
trajnostni razvoj v skladu z načelom 
subsidiarnosti in s pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo iz strategije Evropa 
2020; se zavzema za večjo usklajenost 
reformirane skupne ribiške politike z 
drugimi evropskimi politikami, zunanje 
delovanje EU pa mora biti skladno z njo;

Or. pt

Predlog spremembe 5
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poudarja, da ponuja ta reforma velik 
potencial za razvoj trajnostnega ribištva z 
ohranjanjem ekosistemov, ponudbo 
zdravih in kakovostnih ribiških 
proizvodov, podporo blaginji obalnih 
regij, uspešno proizvodno in predelovalno 
industrijo ter privlačnejšimi in varnejšimi 
delovnimi mesti;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Patrice Tirolien
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poudarja potrebo po vključitvi 
lokalnih in regionalnih organov v 
pogajanja o sporazumih o ribolovu s 
tretjimi državami;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. pozdravlja sporočilo o reformirani 
skupni ribiški politiki (SRP) in ponovno 
poudarja, da so rezultati sedanje SRP 
razlog za zaskrbljenost. Sedanja SRP je 
namreč razlog za ribje staleže na robu 
preživetja, obalne skupnosti v negotovih 
razmerah, nizko donosnost v ribištvu 
kljub velikim subvencijam in degradirano 
morsko okolje. Zato je reforma SRP 
veliko prepozna in mora zagotoviti rešitve 
za težave;

Or. en

Predlog spremembe 8
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. predlaga izvajanje načela upravljanja 
ribištva po različnih morskih 
biogeografskih ozemljih glede na njihove 
značilnosti, tako da se uporabi 
ekosistemski pristop, ki je bistven za 
zagotovitev trajnostnega razvoja ribištva v 
skladu z razpoložljivimi viri v okviru 
enakih možnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. poudarja, da mora SRP zagotoviti 
trajnostno izkoriščanje morskih virov, ki 
obnavlja in ohranja ribje staleže na 
ravneh, višjih od tistih, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, kar je predpogoj 
za ribolovne skupnosti, ki bodo sposobne 
dolgoročnega preživetja, in donosno 
ribištvo. Z zagotovitvijo trajnostnega 
izkoriščanja morskih virov, kot je 
določeno v vodilni pobudi „Evropa, 
gospodarna z viri“, bo reforma prispevala 
k strategiji Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 10
Luís Paulo Alves
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1c. opozarja, da je v skladu s smernicami 
Evropske komisije o načelih 
regionalizacije in subsidiarnosti glede na 
razlike, ki obstajajo v vsaki od morskih 
biogeografskih regij, bistveno, da se za 
najbolj oddaljene regije ustanovi 
regionalni svetovalni svet, organiziran po 
morskih bazenih, ki so Makaronezija, 
Karibski otoki/Amazonija in jugozahodni 
Indijski ocean;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1c. poudarja pomembnost učinkovitega 
pomorskega prostorskega načrtovanja za 
trajnostno upravljanje ribolovnih virov v 
okviru prostorskih zahtev glede morskega 
in obalnega okolja, ki so jih podali drugi 
sektorji, kot so med drugim vetrne 
elektrarne, varovanje biotske 
raznovrstnosti, ribogojstvo, pristanišča, 
pomorski promet, turizem, obramba in 
ekstraktivne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1d. poudarja, da smiselna decentralizacija 
temelji na dolgoročnih načrtih 
upravljanja, ki se lahko z aktivnim 
sodelovanjem vseh zadevnih 
zainteresiranih strani pri lokalnem in 
regionalnem soupravljanju prilagodi 
regionalnim posebnostim, pri čemer je 
treba upoštevati, da sta za splošne cilje 
glede upravljanja ribištva v SRP pristojna 
Evropski parlament in Svet;

Or. en

Predlog spremembe 13
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiranosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

2. meni, da morajo regionalni svetovalni 
sveti (RAC) prevzeti večjo odgovornost za 
izvajanje skupne ribiške politike; 
predlaga, da se Komisija na predhodni 
stopnji obvezno posvetuje s temi RAC v 
okviru izvajanja skupne ribiške politike in
načrtov upravljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiranosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati oblikovanje 
mednarodnih grozdov;

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiarnosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov; meni, da 
lahko potrebna finančna sredstva presežejo 
sredstva regij in da je torej potrebna 
nacionalna in regionalna podpora;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiranosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

2. poziva k večji regionalizaciji pri 
upravljanju ribištva ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti ter h krepitvi dialoga med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, z 
zagotavljanjem spodbud in podpore za 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiranosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

2. meni, da morajo regije v skladu z 
načelom subsidiarnosti prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva; poleg 
tega je treba spodbujati dialog med akterji 
v sektorju, tako na predhodnih kot 
nadaljnjih stopnjah, ter zagotavljati 
spodbude in podpirati oblikovanje 
mednarodnih grozdov;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva ob 
upoštevanju načel subsidiranosti in 
regionalizacije, spodbujati dialog med 
različnimi akterji v sektorju, tako na 
predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter 
zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo 
odgovornost za upravljanje ribištva, in 
sicer zlasti z medsebojnim sodelovanjem, 
tudi na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 18
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. opozarja, da za nekatere regije, kot so 
najbolj oddaljene regije, obstaja vrsta 
strukturnih omejitev, ki so v celoti 
priznane v PDEU in stalno vplivajo na te 
evropske regije, ter da morajo zato te 
regije imeti možnost računati na ustrezne 
ukrepe za biološko, gospodarsko in 
socialno podporo, ki čim bolj zmanjšujejo 
njihove pomanjkljivosti v primerjavi z 
ozemlji na evropski celini, ki so predvsem 
posledica dodatnih stroškov, povezanih s 
prodajo ribiških proizvodov in še posebej s 
prevozom proizvodov do evropske celine;

Or. pt

Predlog spremembe 19
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da mora upravljanje ribištva temeljiti
na znanstvenem znanju in utemeljenih mnenjih 
ter na partnerstvih med raziskovami in 
ribiškim sektorjem, ter poziva k oblikovanju 
regionalnih programov za zbiranje podatkov in 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki bodo 
omogočali regionalno usklajevanje med 
državami članicami;

3. meni, da mora upravljanje ribištva temeljiti 
na znanstvenem znanju in utemeljenih 
mnenjih ter na partnerstvih med raziskavami
in ribiškim sektorjem, ter poziva k 
oblikovanju regionalnih programov za 
zbiranje podatkov in nacionalnih 
raziskovalnih programov, ki bodo omogočali 
regionalno usklajevanje med državami 
članicami; meni, da je treba spodbujati 
države članice, da podprejo raziskovalne 
projekte, ki lahko privedejo do uresničitve 
takih projektov na regionalni ali nacionalni 
ravni;

Or. ro
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Predlog spremembe 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da mora upravljanje ribištva temeljiti 
na znanstvenem znanju in utemeljenih mnenjih 
ter na partnerstvih med raziskovami in 
ribiškim sektorjem, ter poziva k oblikovanju 
regionalnih programov za zbiranje podatkov in 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki bodo 
omogočali regionalno usklajevanje med 
državami članicami;

3. meni, da mora upravljanje ribištva temeljiti 
na znanstvenem znanju in utemeljenih 
mnenjih ter na partnerstvih med raziskavami
in ribiškim sektorjem, ter poziva k 
oblikovanju regionalnih programov za 
zbiranje podatkov in nacionalnih 
raziskovalnih programov, ki bodo omogočali 
regionalno usklajevanje med državami 
članicami; poudarja potrebo po večjem 
sodelovanju regij pri izvajanju sporazumov, 
sklenjenih s tretjimi državami za trajnostno 
izkoriščanje virov na področju ribištva;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da mora upravljanje ribištva 
temeljiti na znanstvenem znanju in 
utemeljenih mnenjih ter na partnerstvih 
med raziskovami in ribiškim sektorjem, ter 
poziva k oblikovanju regionalnih 
programov za zbiranje podatkov in 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki 
bodo omogočali regionalno usklajevanje 
med državami članicami;

3. meni, da mora upravljanje ribištva 
temeljiti na zanesljivih znanstvenih 
mnenjih in utemeljenih mnenjih ter na 
partnerstvih med raziskavami in ribiškim 
sektorjem ter biti v skladu z ekosistemskim 
pristopom in previdnostnim načelom, ter 
poziva k oblikovanju regionalnih 
programov za zbiranje podatkov in 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki 
bodo omogočali regionalno usklajevanje 
med državami članicami;

Or. bg
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Predlog spremembe 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da mora upravljanje ribištva 
temeljiti na znanstvenem znanju in 
utemeljenih mnenjih ter na partnerstvih 
med raziskovami in ribiškim sektorjem, ter 
poziva k oblikovanju regionalnih 
programov za zbiranje podatkov in 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki 
bodo omogočali regionalno usklajevanje 
med državami članicami;

3. meni, da mora upravljanje ribištva 
temeljiti na znanstvenem znanju ter na 
partnerstvih med raziskavami in 
zainteresiranimi stranmi, kot je ribiški 
sektor, ter poziva k oblikovanju 
okrepljenih regionalnih programov za 
zbiranje podatkov in nacionalnih 
raziskovalnih programov, ki bodo 
omogočali regionalno usklajevanje med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja potrebo po postopnem 
približevanju načelu največjega 
trajnostnega donosa kot načelu 
upravljanja ribištva, podprtem s 
kakovostnimi in kontroliranimi 
znanstvenimi ocenami, ki upravičujejo 
ustrezne možnosti upravljanja; se zaveda, 
da je ohranitev cilja prilagoditve 
ribolovnega napora stanju virov ter 
reorganizaciji in trajnosti sektorja 
pomembna za doseganje največjega 
trajnostnega donosa ter da je zato 
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upravičeno ohraniti politiko strukturne 
pomoči za ribiški sektor;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. ponovno poudarja, da mora ves razvoj 
na morskih in obalnih območjih 
upoštevati okoljsko zakonodajo, kot so 
okvirna direktiva o morski strategiji in 
direktive o varovanju biotske 
raznovrstnosti, saj bi moralo biti dobro 
okoljsko stanje predpogoj za vse 
dejavnosti v morskih in obalnih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 25
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti 
ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so najbolj oddaljene regije,
na primer podporo za flote malega 
priobalnega ribolova in spodbude za 
ribogojstvo; se zavzema za ukrepe za 
prestrukturiranje trga dela, za pomoč za 
usposabljanje in poklicno preusmeritev ter 

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti 
ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
za nekatera območja nujno uvesti posebne 
ukrepe, kot so prilagajanje omejevalnih 
ukrepov glede na stanje ribolovnih virov, 
spodbujanje ribogojstva in financiranje 
obnove flot malega priobalnega ribolova, 
če staleži niso ogroženi; se zavzema za 
ukrepe za prestrukturiranje trga dela, za 
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za spodbude organizacijam proizvajalcev 
in medpanožnim organizacijam;

pomoč za usposabljanje in poklicno 
diverzifikacijo ter za spodbude 
organizacijam proizvajalcev in 
medpanožnim organizacijam;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti
ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so najbolj oddaljene regije, 
na primer podporo za flote malega 
priobalnega ribolova in spodbude za 
ribogojstvo; se zavzema za ukrepe za 
prestrukturiranje trga dela, za pomoč za 
usposabljanje in poklicno preusmeritev ter 
za spodbude organizacijam proizvajalcev 
in medpanožnim organizacijam;

4. opozarja na pomen ribištva za obalna 
območja; poudarja, da je nujno uvesti 
posebne ukrepe za nekatera območja, kot 
so najbolj oddaljene regije, na primer 
podporo za ekološko in socialno vzdržno 
ribištvo, pri čemer se je treba izogniti 
vsakršnemu povečanju zmogljivosti;
poudarja nujnost okoljske trajnosti 
ribogojnih dejavnosti; se zavzema za 
ukrepe za prestrukturiranje trga dela, za 
pomoč za usposabljanje, poklicno 
preusmeritev in nadzor ribištva ter za 
spodbude organizacijam proizvajalcev in 
medpanožnim organizacijam;

Or. en

Predlog spremembe 27
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti 4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti 
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ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so najbolj oddaljene regije,
na primer podporo za flote malega 
priobalnega ribolova in spodbude za 
ribogojstvo; se zavzema za ukrepe za 
prestrukturiranje trga dela, za pomoč za 
usposabljanje in poklicno preusmeritev ter 
za spodbude organizacijam proizvajalcev 
in medpanožnim organizacijam;

ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so otoške in najbolj oddaljene 
regije; poudarja pomen podpore za flote 
malega priobalnega ribolova in spodbud za 
ribogojstvo, med drugim za spodbujanje 
malih in srednjih podjetij v sektorju; se 
zavzema za ukrepe za prestrukturiranje trga 
dela, za pomoč za usposabljanje in 
poklicno preusmeritev ter za spodbude 
organizacijam proizvajalcev in 
medpanožnim organizacijam;

Or. es

Predlog spremembe 28
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti 
ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so najbolj oddaljene regije, 
na primer podporo za flote malega 
priobalnega ribolova in spodbude za
ribogojstvo; se zavzema za ukrepe za
prestrukturiranje trga dela, za pomoč za 
usposabljanje in poklicno preusmeritev ter 
za spodbude organizacijam proizvajalcev 
in medpanožnim organizacijam;

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti
ribištva za obalna območja; poudarja, da je 
nujno uvesti posebne ukrepe za nekatera 
območja, kot so najbolj oddaljene regije, 
podpirati flote malega priobalnega 
ribolova in spodbujati ekstenzivno in 
trajnostno ribogojstvo; se zavzema za 
ukrepe za pomoč za poklicno 
usposabljanje, za dostop mladih do 
poklicev v ribiškem sektorju, za prenovo 
in posodobitev ribiških ladij ter za 
spodbude organizacijam proizvajalcev in 
medpanožnim organizacijam;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Alain Cadec
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. 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 30
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. zato opozarja na potrebo po ohranitvi 
finančnega instrumenta za pomoč 
sektorju, ki ohranja načelo povečanja 
intenzivnosti pomoči za sofinancirane 
ukrepe v najbolj oddaljenih regijah, kar 
bo prispevalo k ohranitvi posebnih 
mehanizmov za nadomestitev dodatnih 
stroškov dejavnosti in k prodaji ribiških 
proizvodov ob upoštevanju strukturnih 
omejitev, ki vplivajo na ribiški sektor v 
najbolj oddaljenih regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. pozdravlja pobudo Komisije za 
ohranitev in razširitev vloge svetovalnih 
svetov pri krepitvi regionalnega modela 
sodelovanja; zaradi posebnosti Črnega 
morja, katerega vode si delijo štiri države, 
meni, da bi ustanovitev svetovalnega sveta 
za Črno morje imela pozitiven učinek na 
politiko varstva biotske raznovrstnosti, 
raziskave, zbiranje podatkov in inovacije 
na področju ribogojstva;

Or. bg

Predlog spremembe 32
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. opozarja, da nekatera evropska 
ozemlja niso del morskih bazenov 
evropske celine; v zvezi s tem meni, da bi 
morale biti najbolj oddaljene regije 
združene in zastopane v za ta namen 
ustanovljenem posebnem svetovalnem 
svetu; meni, da je treba omejevalne 
ukrepe, sprejete v okviru SRP, prilagoditi 
dejanskemu stanju ribjih staležev v teh 
regijah; poudarja, da mora v ta namen 
imeti ESPR možnost financirati programe 
zbiranja podatkov o stanju staležev; 
priporoča, da se regionalni in lokalni 
organi vključijo v pogajanja o sporazumih 
o trajnostnem ribolovu s tretjimi 
državami;
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4b. poudarja, da lahko sistem prenosljivih 
kvot povzroči neenak položaj v nekaterih 
regijah, ker bi se več pravic dodelilo 
tistim, ki imajo več virov; pomembno je, 
da se ne oslabita ribolov v občutljivih 
regijah in mali ribolov, saj bi to ogrozilo 
gospodarski, družbeni in biološki 
trajnostni razvoj teh obalnih območij, 
zlasti v regijah, kjer prevladuje ribolovna 
dejavnost in ki so zelo odvisne od tega 
sektorja;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4c. ponavlja, da je treba v nekaterih 
regijah še naprej izboljševati delovne in 
varnostne razmere z izboljšanjem, 
prenovo in posodobitvijo ribiškega 
ladjevja, kar je nujno za pritegnitev 
mladih v to dejavnost;

Or. pt
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Predlog spremembe 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. opozarja na pomen Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo pri izvajanju 
reformirane politike ter pri uravnoteženem 
in vključujočem teritorialnem razvoju 
ribolovnih območij in poudarja, da mora 
biti njegovo financiranje usklajeno s 
strategijo Evropa 2020 in skupnim 
strateškim okvirom.

5. opozarja na pomen Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo pri izvajanju 
reformirane politike ter pri uravnoteženem 
in vključujočem teritorialnem razvoju 
ribolovnih območij in poudarja, da mora 
biti njegovo financiranje usklajeno s 
strategijo Evropa 2020 in skupnim 
strateškim okvirom; opozarja na zaveze 
EU, da bo odpravila okolju škodljive 
subvencije, zlasti na tretji cilj iz 
Strateškega načrta za biotsko 
raznovrstnost 2011–2020, sprejetega s 
sklepom X/2 na 10. konferenci 
pogodbenic Konvencije ZN o biotski 
raznovrstnosti, ter na točko 24 
deklaracije s srečanja skupine G20 v 
Pittsburghu leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 36
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. opozarja na pomen Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo pri izvajanju 
reformirane politike ter pri uravnoteženem 
in vključujočem teritorialnem razvoju 
ribolovnih območij in poudarja, da mora 

5. opozarja na pomen Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo pri izvajanju 
reformirane politike ter pri uravnoteženem 
in vključujočem teritorialnem razvoju 
ribolovnih območij in poudarja, da mora 
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biti njegovo financiranje usklajeno s 
strategijo Evropa 2020 in skupnim 
strateškim okvirom.

biti njegovo financiranje usklajeno s 
strategijo Evropa 2020 in skupnim 
strateškim okvirom in hkrati upoštevati 
posebne teritorialne cilje.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poudarja predvsem pomen sinergij 
med ESRR, ENPI in ESR za prostorsko 
upravljanje obalnih območij; meni, da so 
makroregionalne strategije, programi 
evropskega teritorialnega sodelovanja in 
morski bazeni ustrezna orodja za izvajanje 
celostnih strategij razvoja obalnih 
območij EU.

Or. fr

Predlog spremembe 38
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poudarja, da sta trajnost in vzdržnost 
sektorja osrednja elementa te reforme, ki 
je uokvirjena s cilji strategije Evropa 
2020, ter meni, da je povečanje 
učinkovitosti pri rabi virov ključno za 
zagotovitev rasti in zaposlovanja v Evropi, 
saj bi to prispevalo k trdnosti in trajnosti 
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ribiškega sektorja, zmanjšanju 
negotovosti preskrbe s hrano in 
izboljšanju kakovosti življenja sedanjih in 
prihodnjih generacij;

Or. pt

Predlog spremembe 39
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5b. opozarja, da je treba prilagoditi 
sedanjo ureditev dostopa do voda, tako da 
se posebna pozornost nameni regijam ob 
morskem bazenu z malo ribolovnimi viri, 
da se zagotovi njihov trajnostni razvoj in 
prispeva k družbeni in gospodarski 
stabilnosti ribiških skupnosti, ki nimajo 
možnosti delovati zunaj svoje izključne 
ekonomske cone;

Or. pt


