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Pozměňovací návrh 93
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 
odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 
188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2 a 
čl. 195 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 
odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 
188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 
odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu právní jednotnosti by se jedním ze základů nařízení měl opět stát i článek 349 SFEU. 
Ustanovení o odchylkách jsou zde plně odůvodněna charakteristikami uvedenými v článku 
349 SFEU, zejména pokud jde o příslušnost k oblastem jednotlivých moří odlišným od oblastí 
kontinentální Evropy.

Pozměňovací návrh 94
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 
odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 
188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2 a 
čl. 195 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1 a čl. 100 
odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 
188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 
odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení 
a využívání biologických mořských zdrojů, 
biologických sladkovodních zdrojů 
a akvakultury, jakož i na zpracování 
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemí a v těchto zemích zapsanými 
nebo rybářskými plavidly Unie nebo 
státními příslušníky členských států, aniž 
je dotčena prvořadá odpovědnost státu 
vlajky, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení
a využívání biologických mořských zdrojů, 
biologických sladkovodních zdrojů 
a akvakultury, jakož i na zpracování 
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, nebo je provádí rybářská plavidla
Unie nebo státní příslušníci členských 
států, aniž je dotčena prvořadá 
odpovědnost státu vlajky, vzhledem 
k ustanovením článku 117 Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu.

Or. fr

Odůvodnění

Z hlediska přidělování a kontroly evropských podpor není přijatelné, aby byla začleněna 
rovněž rybářská plavidla plující pod vlajkou třetích zemí a v těchto zemích zapsaná.

Pozměňovací návrh 96
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V rámci EMFF musí být zohledněno 
zvláštní postavení nejvzdálenějších 
regionů a v plném rozsahu musí být 
dodržován článek 349 SFEU. Poloha 
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nejvzdálenějších regionů a zvláštní 
povaha odvětví rybolovu v těchto 
regionech vyžadují, aby společná rybářská 
politika a fondy, které jsou s ní spojené, 
zejména pak EMFF, mohly být 
přizpůsobeny specifikům, omezením, 
zvýšeným nákladům a zvláštní situaci 
těchto regionů, které se výrazně odlišují 
od zbytku Evropské unie, a rovněž se jim 
přizpůsobily. Z těchto důvodů lze tedy 
stanovit zvláštní a odchylná opatření pro 
nejvzdálenější regiony.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a k zachování a zvyšování 
zaměstnanosti a sociální a územní 
soudržnosti pobřežních a vnitrozemských 
rybářských komunit.

Or. es
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Pozměňovací návrh 98
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských 
a akvakulturních komunit a podporou 
víceúčelovosti a diverzifikace v rámci
rybolovných činností.

Or. fr

Odůvodnění

1) výraz „core priorities“ by měl být překládán spíše jako hlavní priority, nikoliv absolutní 
priority 2) Rozvoj víceúčelovosti a diverzifikace v rámci rybolovných a akvakulturních 
činností přispívá ke zvýšení odolnosti hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 99
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky 
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
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zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských komunit 
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu 
a akvakultury založených na inovacích 
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu 
a zaměstnanosti pobřežních 
a vnitrozemských rybářských 
a akvakulturních komunit a podporou 
víceúčelovosti a diverzifikace v rámci
rybolovných a akvakulturních činností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a 
akvakultury přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným ekologickým podmínkám, 
které jsou nezbytné pro hospodářský a 
sociální rozvoj. Mimoto by měla přispívat 
ke zvýšení produktivity, přiměřené životní 
úrovni odvětví rybolovu, stabilním trhům, 
zajistit dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu a 
akvakultury přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným ekologickým podmínkám 
a k hospodářskému a sociálnímu rozvoji 
tohoto odvětví, což je nezbytné pro 
hospodářský a sociální rozvoj. Mimoto by 
měla přispívat ke zvýšení produktivity, 
přiměřené životní úrovni odvětví rybolovu, 
stabilním trhům, zajistit dostupnost zdrojů 
a aby se dodávky potravin dostaly ke 
spotřebitelům za rozumné ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Financování výdajů společné rybářské 
politiky a integrované námořní politiky 
prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by 
se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení 
a posílení integrace obou politik. Rozšíření 
sdíleného řízení společných organizací trhu 
včetně vyrovnávacích plateb pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolních 
činností a činností při shromažďování 
údajů by mělo dále přispět ke zjednodušení 
a snížení administrativní zátěže pro Komisi 
i členské státy a dosáhnout větší 
soudržnosti a účinnosti poskytované 
podpory.

(11) Financování výdajů společné rybářské 
politiky a integrované námořní politiky 
prostřednictvím jediného fondu, EMFF, by 
se mělo zaměřit na potřebu zjednodušení 
a posílení integrace obou politik. Rozšíření 
sdíleného řízení společných organizací trhu 
včetně vyrovnávacích plateb pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolních 
činností, činností při shromažďování údajů 
a doplňkových nástrojů určených 
k provádění integrované námořní politiky
by mělo dále přispět ke zjednodušení 
a snížení administrativní zátěže pro Komisi 
i členské státy a dosáhnout větší 
soudržnosti a účinnosti poskytované 
podpory.

Or. fr

Odůvodnění

Integrovaná námořní politika by měla být částečně začleněna mezi opatření sdíleného řízení, 
což umožní sdílet operativní provádění této politiky ve státech Unie.

Pozměňovací návrh 102
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje společné rybářské politiky 
a integrované námořní politiky 
prostřednictvím jediného fondu, EFMF, 
a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného 
řízení s členskými státy. Sdílené řízení 
s členskými státy by se nemělo vztahovat 
pouze na opatření na podporu rozvoje 
odvětví rybolovu, akvakultury a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit, ale 
také na organizace společných trhů 

(12) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje společné rybářské politiky 
a integrované námořní politiky 
prostřednictvím jediného fondu, EFMF, 
a to buď přímo, nebo v rámci sdíleného 
řízení s členskými státy. Sdílené řízení 
s členskými státy by se nemělo vztahovat 
pouze na opatření na podporu rozvoje 
odvětví rybolovu, akvakultury a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit, ale 
také na organizace společných trhů 
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a vyrovnávací platby pro nejvzdálenější 
regiony, kontrolní činnosti a činnosti při 
shromažďování údajů. Přímé řízení by se 
mělo vztahovat na vědecké poradenství, 
dobrovolné příspěvky na regionální 
organizace pro řízení rybolovu, na poradní 
sbory a operace při provádění integrované 
námořní politiky. Měl by být upřesněn 
druh opatření, která je možno z EMFF 
financovat.

a vyrovnávací platby pro nejvzdálenější 
regiony, kontrolní činnosti, činnosti při 
shromažďování údajů a doplňkové 
nástroje určené k provádění integrované 
námořní politiky. Přímé řízení by se mělo 
vztahovat na vědecké poradenství, 
dobrovolné příspěvky na regionální 
organizace pro řízení rybolovu, na poradní 
sbory a operace při provádění integrované 
námořní politiky. Měl by být upřesněn 
druh opatření, která je možno z EMFF 
financovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů s plným ohledem 
na institucionální pravomoci členských 
států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, 
jež jsou odpovědné za životní prostředí 
a za prosazování rovnosti mezi ženami 
a muži, hospodářské a sociální partnery 
a jiné příslušné subjekty. Dotyční partneři 
by se měli účastnit přípravy smluv o 
partnerství a rovněž přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení plánování.

(22) Činnost Unie by měla doplňovat 
činnost členských států, případně se snažit 
k této činnosti přispívat. K zajištění 
významné přidané hodnoty je třeba posílit 
partnerství mezi Komisí a členskými státy 
prostřednictvím ujednání o zapojení 
různých druhů partnerů s plným ohledem 
na institucionální pravomoci členských 
států. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění odpovídajícího zastoupení žen 
a menšin. Toto partnerství zahrnuje 
regionální, místní a další veřejné orgány, 
jakož i jiné vhodné subjekty, včetně těch, 
jež jsou odpovědné za životní prostředí 
a za prosazování rovnosti mezi ženami 
a muži, hospodářské a sociální partnery na 
všech úrovních správy a jiné příslušné 
subjekty. Dotyční partneři by se měli 
účastnit přípravy smluv o partnerství a 
rovněž přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení plánování.
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Or. es

Pozměňovací návrh 104
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 

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

do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou vnitrostátního operačního 
programu nebo regionálních operačních 
programů pro každý členský stát, 
v souladu s jeho vnitrostátním 
uspořádáním. Programové období zahrnuje 
dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil vnitrostátní operační 
program nebo regionální operační 
programy. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti 
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie 
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
soudržnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Nelze připravit jediný operační program, neboť některé země Evropské unie mají několik 
různých mořských rybolovných oblastí.

Pozměňovací návrh 106
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti rybolovu 
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi 
vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti 

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti rybolovu 
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní odbornou přípravu, 
začleňování mladých lidí, spolupráci mezi 
vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
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a konkurenceschopnosti subjektů. zlepšování celkové výkonnosti 
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby EMFF důrazem na začleňování mladých lidí podporoval 
generační výměnu, a přispíval tak k plnění cílů společného strategického rámce, týkajících se 
zvýšení konkurenceschopnosti odvětví rybolovu a akvakultury. V důsledku toho dochází i ke 
změně článku 31 a k zavedení nového článku 31a.

Pozměňovací návrh 107
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) S vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 
rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující 
tento dialog na příslušných fórech.

(34) S vědomím stále větší potřeby
zapojení rybářů věnujících se drobnému 
pobřežnímu rybolovu a jiným druhům 
rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující 
tento dialog na příslušných fórech.

Or. fr

Odůvodnění

Do sociálního dialogu by se měli v odpovídajícím rozsahu zapojit všichni evropští rybáři. 
Tento globální přístup je nezbytný.

Pozměňovací návrh 108
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) S vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 

(34) S vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 
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rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující 
tento dialog na příslušných fórech.

rybolovu a extenzivní akvakultuře do 
sociálního dialogu by měl EMFF 
podporovat organizace prosazující tento 
dialog na příslušných fórech a také 
zastoupení zájmů daného odvětví, a to na 
všech úrovních – evropské, vnitrostátní, 
regionální i místní.

Or. es

Pozměňovací návrh 109
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
rybářům věnujícím se drobnému 
pobřežnímu rybolovu víceúčelovost jejich 
činností a diverzifikace v tom smyslu, 
v jakém je uvedena v článku 3, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
činnosti rybářů finančním krytím během 
počáteční fáze podnikání a investicemi na 
modernizaci jejich plavidel, a mimoto 
náležitou odbornou přípravou umožňující 
získat náležité dovednosti.

Or. fr

Odůvodnění

Víceúčelovost rybolovných činností představuje alternativu, kterou Unie podporuje jen 
okrajově, přestože je s to podnikům umožnit, aby zvyšovaly svůj obrat a přispívaly ke 
spravedlivému řízení zdrojů. Veškeré hospodářské subjekty přitom nadále spadají výhradně 
do odvětví rybolovu. V krizových situacích získávají podniky díky víceúčelovosti svých 
činností nezanedbatelnou míru odolnosti vůči výkyvům, které souvisí s trhem nebo se zdroji.

Pozměňovací návrh 110
Younous Omarjee
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v činnostech, jimiž mohou 
rybáři doplňovat svou profesi, za 
předpokladu, že z těchto činností plynou 
nižší příjmy než z výkonu profesionálního 
rybolovu. Dále s ohledem na to, že je 
zapotřebí podporovat hospodářské 
subjekty, které si přejí ukončit svou 
činnost v odvětví rybolovu a akvakultury, 
by měl EMFF výjimečně podporovat také 
přesměrování činností do jiných odvětví, 
a sice finančním krytím během počáteční 
fáze podnikání a investicemi na 
modernizaci jejich plavidel, a mimoto 
náležitou odbornou přípravou umožňující 
získat dovednosti v příslušném oboru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
v rámci rybolovných a souvisejících 
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podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

činností finančním krytím během 
počáteční fáze podnikání a investicemi na 
modernizaci jejich plavidel, a mimoto 
i předjímání dovedností a náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo další 
rybolovné činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 112
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V zájmu splnění zdravotních 
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval investice 
vztahující se k bezpečnosti a hygieně na 
plavidlech.

(36) V zájmu splnění zdravotních 
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval investice 
vztahující se k bezpečnosti a hygieně na 
plavidlech a ke zlepšování podmínek 
ubytování.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 

vypouští se
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a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

(38) Zavedení systémů řízení 
profesionálního rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. Proto by 
měl EMFF podporovat diverzifikaci 
a vytváření pracovních míst v rybářských 
komunitách a současně podněcovat 
i počáteční fáze podnikání, zahájení 
rybolovné činnosti a převody podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

(38) Aby se rybolov mohl stát odvětvím 
budoucnosti, EMFF by měl podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst 
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání 
a zahájení činnosti mladých rybářů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska 
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením.

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska 
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením, a to prostřednictvím 
dlouhodobé vize řízení rybolovu zaměřené 
především na přípravu víceletých plánů, 
které budou odrážet biologické zvláštnosti 
jednotlivých druhů ryb a typické rysy 
jednotlivých rybolovných oblastí. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 117
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Akvakultura přispívá k růstu 
a zaměstnanosti v pobřežních 
a venkovských oblastech. Proto je zásadně 
důležité, aby byl EMFF přístupný zejména 
pro malé a střední podniky v odvětví 
akvakultury a podílel se na uvádění nových 
chovatelů v oblasti akvakultury do 
podnikání. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti akvakultury je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti 
a rozvoj podnikání, zejména v oblasti 
nepotravinářské akvakultury 
a akvakultury na moři.

(47) Akvakultura přispívá k růstu 
a zaměstnanosti v pobřežních 
a venkovských oblastech. Proto je zásadně 
důležité, aby byl EMFF přístupný zejména 
pro malé a střední podniky v odvětví 
akvakultury a podílel se na uvádění nových 
chovatelů v oblasti akvakultury do 
podnikání. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti akvakultury je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti 
a rozvoj podnikání, zejména v oblasti 
extenzivní akvakultury.

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Nové formy příjmu v kombinaci 
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například cestovní ruch 
s nabídkou rybaření, vzdělávací či 
environmentální činnosti.

(48) Nové formy příjmu v kombinaci 
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například vzdělávací či 
environmentální činnosti.

Or. es
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Pozměňovací návrh 119
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Nové formy příjmu v kombinaci 
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například cestovní ruch 
s nabídkou rybaření, vzdělávací či 
environmentální činnosti.

(48) Nové formy příjmu v kombinaci 
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například cestovní ruch 
s nabídkou rybaření a vzdělávací, 
propagační či environmentální činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Další důležitou formou zvyšování 
příjmu podniků v odvětví akvakultury je 
zvyšování hodnoty jejich produktů 
zpracováním a prodejem vlastní produkce, 
jakož i zaváděním nových druhů s dobrými 
vyhlídkami na trhu a tím i diverzifikací 
jejich produkce.

(49) Další důležitou formou zvyšování 
příjmu podniků v odvětví akvakultury je 
zvyšování hodnoty jejich produktů 
zpracováním a prodejem vlastní produkce, 
jakož i zaváděním nových druhů s dobrými 
vyhlídkami na trhu a biologicky 
slučitelných se stávajícími druhy a tím 
i diverzifikací jejich produkce.

Or. es

Pozměňovací návrh 121
Ana Miranda
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou vysoce šetrné 
k životnímu prostředí, přechod podniků v 
odvětví akvakultury na environmentální 
řízení, využití systémů auditu, jakož 
i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve 
stejném duchu by měl EMFF také 
podporovat akvakulturu poskytující 
zvláštní environmentální služby.

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou vysoce šetrné 
k životnímu prostředí, přechod podniků v 
odvětví akvakultury na environmentální 
řízení, využití systémů auditu, jakož 
i přechod na extenzivní akvakulturu. Ve 
stejném duchu by měl EMFF také 
podporovat akvakulturu poskytující 
zvláštní environmentální služby.

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S poznáním rizik investic do činností 
akvakultury by měl EMFF přispívat ke 
zvýšení bezpečnosti podnikání 
poskytováním přístupu k pojištění 
populace a tím i zajištění příjmů 
producentů v případě mimořádných 
výrobních ztrát zejména v důsledku 
přírodních katastrof, nepříznivých 
klimatických jevů, náhlých změn kvality 
vody, chorob nebo škůdců rostlin a zničení 
výrobních zařízení.

(54) S poznáním rizik investic do činností
akvakultury by měl EMFF přispívat ke 
zvýšení bezpečnosti podnikání 
poskytováním přístupu k pojištění 
populace a tím i zajištění příjmů 
producentů v případě mimořádných 
výrobních ztrát zejména v důsledku 
přírodních katastrof, úniků ropy, 
chybějícího či nedostatečně fungujícího 
integrovaného systému čištění vod,
nepříznivých klimatických jevů, náhlých 
změn kvality vody, chorob nebo škůdců 
rostlin a zničení výrobních zařízení.

Or. es
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Pozměňovací návrh 123
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních
komunit podpořit inovační přístupy 
k vytváření růstu a pracovních míst, 
zejména poskytnutím přidané hodnoty 
k produktům rybolovu a diverzifikací 
místního hospodářství směrem k novým 
hospodářským činnostem, včetně činností 
nabízených „modrým růstem“ a širšími 
námořními odvětvími.

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podpořit inovační přístupy 
k vytváření růstu a pracovních míst, 
zejména poskytnutím přidané hodnoty 
k produktům rybolovu a případnou 
diverzifikací místního hospodářství 
směrem k jiným hospodářským činnostem 
v rámci odvětví rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) V rybolovných oblastech by měl 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podpořit inovační přístupy 
k vytváření růstu a pracovních míst, 
zejména poskytnutím přidané hodnoty 
k produktům rybolovu a diverzifikací 
místního hospodářství směrem k novým 
hospodářským činnostem, včetně činností 
nabízených „modrým růstem“ a širšími 
námořními odvětvími.

(56) V rybolovných a akvakulturních
oblastech by měl místní rozvoj se 
zapojením místních komunit podpořit 
inovační přístupy k vytváření růstu 
a pracovních míst, zejména poskytnutím 
přidané hodnoty k produktům rybolovu 
a akvakultury a diverzifikací místního 
hospodářství směrem k novým 
hospodářským činnostem, včetně činností 
nabízených „modrým růstem“ a širšími 
námořními odvětvími, a zároveň na 
daném území zachovat a posílit 
zaměstnanost a podniky v odvětví 
rybolovu a akvakultury, s cílem udržet 
v pobřežních oblastech dynamicky 
fungující primární sektor.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu 
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu 
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice zákazu 
výmětů by měl EMFF podporovat také 
zpracování nežádoucích úlovků.

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu 
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu 
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice 
zhodnocení úlovků, zejména pak úlovků 
s nízkou tržní hodnotou, by měl EMFF 
podporovat také zpracování těchto 
produktů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Organizace producentů a sdružení 
organizací producentů by měly dostat 
prioritu udělením podpory. Vyrovnávací 
platby v rámci podpory skladování 

(62) Organizace producentů a sdružení 
organizací producentů by měly dostat 
prioritu udělením podpory. Vyrovnávací 
platby v rámci podpory skladování 
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a podpory pro plány produkce a uvádění 
produktů na trh by měly být postupně 
ukončeny, protože tento konkrétní druh 
podpory ztratil svůj význam s ohledem na 
vyvíjející se struktury trhu Unie pro tento 
druh produktů a rostoucí význam silných 
organizací výrobců.

a podpory pro plány produkce a uvádění 
produktů na trh by měly být i nadále 
zachovány.

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) S uvědoměním rostoucí konkurence, 
které jsou vystaveni rybáři věnující se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, by měl 
EMFF podporovat podnikatelské 
iniciativy, kterými rybáři věnující se 
drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají 
přidanou hodnotu uloveným rybám, a to 
zejména zpracováním a přímým prodejem 
svého úlovku.

(63) S uvědoměním rostoucí konkurence, 
které jsou vystaveni rybáři věnující se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, 
a závislosti některých pobřežních komunit 
na rybolovu by měl EMFF podporovat 
podnikatelské iniciativy, kterými rybáři 
věnující se drobnému pobřežnímu 
rybolovu dodávají přidanou hodnotu 
uloveným rybám, a to zejména 
zpracováním a přímým prodejem svého 
úlovku.

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Rybolovné činnosti v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie se potýkají 
s problémy způsobenými zejména 
dodatečnými náklady vynaloženými při 

(64) Rybolovné činnosti v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie se potýkají 
s problémy způsobenými zejména 
dodatečnými náklady vynaloženými při 
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uvádění některých produktů rybolovu na 
trh, vyplývajícími ze zvláštních 
znevýhodnění uvedených v článku 349 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

produkci a zpracování některých produktů 
rybolovu a akvakultury a při jejich 
uvádění na trh, vyplývajícími ze 
zvláštních znevýhodnění uvedených 
v článku 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo možné udržet 
konkurenceschopnost určitých produktů 
rybolovu z nejvzdálenějších regionů 
Evropské unie vůči podobným produktům 
z jiných regionů Evropské unie, Evropská 
unie zavedla v roce 1992 opatření 
k vyrovnání souvisejících dodatečných 
nákladů v odvětví rybolovu. Opatření 
vztahující se na období 2007–2013 jsou 
stanovena v nařízení Rady (ES) 
č. 791/2007. Je nezbytné i nadále od 
1. ledna 2014 poskytovat podporu na 
vyrovnání dodatečných nákladů pro 
uvádění některých produktů rybolovu na 
trh.

(65) Aby bylo možné udržet 
konkurenceschopnost určitých produktů 
rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších 
regionů Evropské unie vůči podobným 
produktům z jiných regionů Evropské unie, 
Evropská unie zavedla v roce 1992 
opatření k vyrovnání souvisejících 
dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. 
Opatření vztahující se na období 2007–
2013 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) 
č. 791/2007. Je nezbytné i nadále od 
1. ledna 2014 poskytovat podporu na 
vyrovnání dodatečných nákladů pro 
uvádění některých produktů rybolovu na 
trh. Podpora poskytovaná na základě 
nařízení Rady (ES) č. 791/2007 by měla 
být od 1. ledna 2014 rozšířena tak, aby se 
pokryly dodatečné náklady na produkci, 
zpracování a uvádění na trh produktů 
rybolovu a akvakultury určených 
k vývozu, na trh Společenství nebo na 
místní trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Patrice Tirolien



AM\914639CS.doc 25/91 PE494.851v02-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) S ohledem na rozdílné podmínky 
uvádění na trh v dotčených 
nejvzdálenějších regionech, na výkyvy 
v odlovu a populacích a na tržní poptávku 
je třeba ponechat na jednotlivých 
členských státech, aby stanovily nárok na 
vyrovnání pro produkty rybolovu, jejich 
příslušná maximální množství a částku 
vyrovnání v rámci celkových prostředků 
přidělených dotčeným členským státům.

(66) S ohledem na rozdílné podmínky 
produkce, zpracování a uvádění na trh 
produktů rybolovu a akvakultury
v dotčených nejvzdálenějších regionech, na 
výkyvy v odlovu a populacích a na tržní 
poptávku je třeba ponechat na jednotlivých 
členských státech, aby stanovily nárok na 
vyrovnání pro produkty nebo kategorie 
produktů rybolovu a akvakultury, jejich 
příslušná maximální množství a částku 
vyrovnání v rámci celkových prostředků 
přidělených dotčeným členským státům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Členské státy by měly stanovit částku 
vyrovnání ve výši umožňující vhodné 
vyrovnání dodatečných nákladů 
vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění 
nejvzdálenějších regionů, a zejména 
z nákladů na dopravu zboží na evropskou 
pevninu. Aby se zabránilo nadměrnému 
vyrovnání, částka by měla být úměrná 
dodatečným nákladům, které podpora 
vyrovnává, a v žádném případě by neměla 
překročit 100 % nákladů na dopravu na 
evropskou pevninu a dalších souvisejících 
nákladů. Za tímto účelem je také třeba, aby 
se vzaly v potaz další typy veřejné 
intervence, které mají dopad na úroveň 
dodatečných nákladů.

(68) Členské státy by měly stanovit částku 
vyrovnání ve výši umožňující vhodné 
vyrovnání dodatečných nákladů 
vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění 
nejvzdálenějších regionů. Aby se zabránilo 
nadměrnému vyrovnání, částka by měla 
být úměrná dodatečným nákladům, které 
podpora vyrovnává, a v žádném případě by 
neměla překročit 100 % nákladů na 
dopravu na evropskou pevninu a dalších 
souvisejících nákladů. Za tímto účelem je 
také třeba, aby se vzaly v potaz další typy 
veřejné intervence, které mají dopad na 
úroveň dodatečných nákladů.
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Or. fr

Odůvodnění

Podpory by neměly omezovat obchod mezi nejvzdálenějšími regiony.

Pozměňovací návrh 132
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

68a) Za účelem zachování rybolovné 
činnosti v nejvzdálenějších regionech by 
měl EMFF přispívat na výměnu hlavního 
nebo pomocného motoru rybářského 
plavidla, stavbu nových přístavů, 
financování výstavby a údržby ukotvených 
lovných zařízení s uzavíracím 
mechanismem, nových míst vykládky či 
nových aukčních síní. Významný prvek 
při výběru výše uvedených možností 
financování musí představovat přidaná 
hodnota týkající se ochrany životního 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

68a) S ohledem na uznání zvláštností 
nejvzdálenějších regionů uvedených 
v článku 349 SFEU a přednostní podpory 
hospodářského rozvoje těchto regionů,
zejména pak rybolovných 
a akvakulturních činností, je na místě, 
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aby byla v rámci EMFF stanovena 
zvláštní ustanovení týkající se poskytování 
příspěvků na výměnu motorů, výstavbu 
nových přístavů, nových míst vykládky či 
nových aukčních síní, stejně jako na 
zvláštní nástroje kolektivního řízení 
zdrojů, například ukotvená lovná zařízení 
s uzavíracím mechanismem, užívaná 
v souladu s víceletým plánem pro řízení 
zdrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto nového bodu odůvodnění je upřesnit, že zvláštnosti nejvzdálenějších regionů 
nemusí být nutně vyjádřeny pouze z hlediska programu POSEI, ale i prostřednictvím úprav 
jiných ustanovení obsažených v návrhu nařízení nebo dokonce doplněním zvláštních 
ustanovení (např. ustanovení o lovných zařízeních s uzavíracím mechanismem).

Pozměňovací návrh 134
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Propojení některých informačních 
systémů řízených těmito odvětvími může 
vyžadovat mobilizaci jejich vlastních 
mechanismů financování, a to soudržným 
způsobem a v souladu s ustanoveními 
Smlouvy. Územní plánování námořních 
prostor a integrovaná správa pobřežních 
oblastí zásadním způsobem přispívají 
k udržitelnému rozvoji mořských 
a pobřežních oblastí a k dosažení cílů 
ekosystémového řízení a rozvoje propojení 
země a moře. Tyto nástroje jsou také 
důležité pro řízení různých využití našich 
pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit 
jejich udržitelný hospodářský rozvoj 
a podpořit přeshraniční investice, zatímco 
provádění rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí bude blíže vymezovat 

(79) Propojení některých informačních 
systémů řízených těmito odvětvími může 
vyžadovat mobilizaci jejich vlastních 
mechanismů financování, a to soudržným 
způsobem a v souladu s ustanoveními 
Smlouvy. Územní plánování námořních 
prostor a integrovaná správa pobřežních 
oblastí zásadním způsobem přispívají 
k udržitelnému rozvoji mořských 
a pobřežních oblastí a k dosažení cílů 
ekosystémového řízení a rozvoje propojení 
země a moře. Tyto nástroje jsou také 
důležité pro řízení různých využití našich 
pobřeží, moří a oceánů s cílem umožnit 
jejich udržitelný hospodářský rozvoj 
a podpořit přeshraniční investice, zatímco 
provádění rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí bude blíže vymezovat 
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hranice udržitelnosti lidských činností 
majících dopad na mořské prostředí. Dále 
je nutné zlepšit znalosti mořského světa 
a povzbuzovat inovace usnadněním 
shromažďování, svobodného sdílení, šíření 
a opakovaného využití údajů o stavu 
oceánů a moří.

hranice udržitelnosti lidských činností 
majících dopad na mořské prostředí. Dále 
je nutné zlepšit znalosti mořského světa 
a povzbuzovat inovace usnadněním 
shromažďování, svobodného sdílení, šíření 
a opakovaného využití údajů o stavu 
oceánů a moří a stavu rybolovných oblastí, 
které by měly být dány k dispozici 
konečným uživatelům a široké veřejnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, 
inovace a konkurenceschopnost v rámci 
námořních odvětví a pobřežních regionů. 
Je zvláště důležité rozpoznat regulativní 
překážky a nedostatky dovedností, které 
brání růstu v rozvíjejících se
a perspektivních námořních odvětvích, 
jakož i operace zaměřené na podporu 
investic do technologických inovací 
nezbytných pro zlepšení podnikatelského 
potenciálu mořských a námořních aplikací.

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, 
inovace a konkurenceschopnost v rámci 
námořních odvětví a pobřežních regionů. 
Je zvláště důležité rozpoznat regulativní 
překážky a nedostatky dovedností, které 
brání růstu v rozvíjejících se 
a perspektivních námořních odvětvích, 
jakož i operace zaměřené na podporu 
investic do technologických inovací 
nezbytných pro zlepšení podnikatelského 
potenciálu mořských a námořních aplikací. 
Ve zvláštních oblastech ochrany ve smyslu 
článku 6 směrnice 92/43/EHS, článku 4 
směrnice 2009/147/ES a čl. 13 odst. 4 
směrnice 2008/56/ES provádějí členské 
státy rybolovné a akvakulturní činnosti 
takovým způsobem, aby se v nich zmírnil 
dopad těchto činností. Realizace projektů 
v oblasti intenzivní akvakultury, které by 
mohly mít dopad na zachování a ochranu 
takovýchto chráněných oblastí, je v těchto 
chráněných zónách omezena.

Or. es
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Pozměňovací návrh 136
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Je potřeba, aby EMFF formou 
technické pomoci poskytoval přípravnou, 
správní a technickou podporu, jakož 
i podporu na informační opatření, 
vytváření sítí, hodnocení, audity, studie 
a výměny zkušeností s cílem usnadnit 
provádění operačního programu 
a podporovat inovativní přístupy a postupy 
umožňující jednoduché a transparentní 
provádění. Technická pomoc by měla 
zahrnovat také vytvoření evropské sítě 
místních akčních skupin v oblasti rybolovu 
se zaměřením na budování kapacit, šíření 
informací, výměnu zkušeností a podporu 
spolupráce mezi místními partnerstvími.

(84) Je potřeba, aby EMFF formou 
technické pomoci i rybářům a jejich 
organizacím poskytoval přípravnou, 
správní a technickou podporu, jakož 
i podporu na informační opatření, 
vytváření sítí, hodnocení, audity, studie 
a výměny zkušeností s cílem usnadnit 
provádění operačního programu 
a podporovat inovativní přístupy a postupy 
umožňující jednoduché a transparentní 
provádění. Technická pomoc by měla 
zahrnovat také vytvoření evropské sítě 
místních akčních skupin v oblasti rybolovu 
se zaměřením na budování kapacit, šíření 
informací, výměnu zkušeností a podporu 
spolupráce mezi místními partnerstvími.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Pravidla a postupy, kterými se řídí 
závazky a platby, je třeba zjednodušit, aby 
byl zajištěn pravidelný peněžní tok. 
Provádění operačního systému by měla 
pomoci urychlit předběžná platba ve výši 
4 % příspěvku z EMFF.

(93) Pravidla a postupy, kterými se řídí 
závazky a platby, je třeba zjednodušit, aby 
byl zajištěn pravidelný peněžní tok. 
Provádění operačního systému by měla 
pomoci urychlit předběžná platba ve výši 
7 % příspěvku z EMFF.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Operační program by měl být 
předmětem monitorování a hodnocení 
s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho 
splnění. Komise by měla vytvořit rámec 
pro společné monitorování a hodnocení, 
mimo jiné zajišťující, že příslušné údaje 
budou k dispozici včas. V této souvislosti 
je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů 
a aby Komise vypracovala posouzení 
dopadů politiky EMFF ve vztahu ke 
specifickým cílům.

(98) Operační programy by měly být 
předmětem monitorování a hodnocení 
s cílem zlepšit jejich kvalitu a prokázat 
jejich splnění. Komise by měla vytvořit 
rámec pro společné monitorování 
a hodnocení, mimo jiné zajišťující, že 
příslušné údaje budou k dispozici včas. 
V této souvislosti je třeba, aby byl určen 
seznam ukazatelů a aby Komise 
vypracovala posouzení dopadů politiky 
EMFF ve vztahu ke specifickým cílům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(99) Odpovědnost za monitorování 
programu by měl společně nést řídící 
orgán a monitorovací výbor zřízený pro 
tento účel. K tomu by měly být určeny 
příslušné pravomoci. Monitorování 
programu by mělo zahrnovat vypracování 
výroční zprávy o provádění a její zaslání 
Komisi.

(99) Odpovědnost za monitorování 
programů by měl společně nést řídící 
orgán a monitorovací výbor zřízený pro 
tento účel. K tomu by měly být určeny 
příslušné pravomoci. Monitorování 
programů by mělo zahrnovat vypracování 
výroční zprávy o provádění a její zaslání 
Komisi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 140
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 100

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(100) Aby se posílila dostupnost 
a transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měly by 
být v každém členském státě zpřístupněny 
jediné internetové stránky nebo internetový 
portál poskytující informace o operačním 
programu, včetně seznamu operací 
podporovaných v rámci každého 
operačního programu. Tyto informace by 
měly široké veřejnosti a zejména daňovým 
poplatníkům EU poskytovat 
pochopitelnou, jasnou a konkrétní 
představu o tom, jak se vynakládají 
finanční prostředky Unie v rámci EMFF. 
Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění 
příslušných údajů sloužit k účelu další 
propagace možnosti žádat o finanční 
prostředky EU. Nicméně při plném 
respektování základních práv na ochranu 
údajů a v souladu s rozsudkem Soudního 
dvora ve spojených věcech Schecke by se 
nemělo vyžadovat zveřejňování jmen 
fyzických osob.

(100) Aby se posílila dostupnost 
a transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měly by 
být v každém členském státě zpřístupněny 
jediné internetové stránky nebo internetový 
portál poskytující informace 
o vnitrostátním operačním programu nebo 
o regionálních operačních programech, 
včetně seznamu operací podporovaných 
v rámci každého operačního programu. 
Tyto informace by měly široké veřejnosti 
a zejména daňovým poplatníkům EU 
poskytovat pochopitelnou, jasnou 
a konkrétní představu o tom, jak se 
vynakládají finanční prostředky Unie 
v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo 
zveřejnění příslušných údajů sloužit 
k účelu další propagace možnosti žádat 
o finanční prostředky EU. Nicméně při 
plném respektování základních práv na 
ochranu údajů a v souladu s rozsudkem 
Soudního dvora ve spojených věcech 
Schecke by se nemělo vyžadovat 
zveřejňování jmen fyzických osob.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 100

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(100) Aby se posílila dostupnost 
a transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měly by 

(100) Aby se posílila dostupnost 
a transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měly by 
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být v každém členském státě zpřístupněny 
jediné internetové stránky nebo internetový 
portál poskytující informace o operačním 
programu, včetně seznamu operací 
podporovaných v rámci každého 
operačního programu. Tyto informace by 
měly široké veřejnosti a zejména daňovým 
poplatníkům EU poskytovat 
pochopitelnou, jasnou a konkrétní 
představu o tom, jak se vynakládají 
finanční prostředky Unie v rámci EMFF. 
Kromě tohoto cíle by mělo zveřejnění 
příslušných údajů sloužit k účelu další 
propagace možnosti žádat o finanční 
prostředky EU. Nicméně při plném 
respektování základních práv na ochranu 
údajů a v souladu s rozsudkem Soudního 
dvora ve spojených věcech Schecke19 by se 
nemělo vyžadovat zveřejňování jmen 
fyzických osob.

být v každém členském státě zpřístupněny 
jediné internetové stránky nebo internetový 
portál poskytující informace 
o vnitrostátním operačním programu nebo 
o regionálních operačních programech, 
včetně seznamu operací podporovaných 
v rámci každého operačního programu. 
Tyto informace by měly široké veřejnosti 
a zejména daňovým poplatníkům EU 
poskytovat pochopitelnou, jasnou 
a konkrétní představu o tom, jak se 
vynakládají finanční prostředky Unie 
v rámci EMFF. Kromě tohoto cíle by mělo 
zveřejnění příslušných údajů sloužit 
k účelu další propagace možnosti žádat 
o finanční prostředky EU. Nicméně při 
plném respektování základních práv na 
ochranu údajů a v souladu s rozsudkem 
Soudního dvora ve spojených věcech 
Schecke by se nemělo vyžadovat 
zveřejňování jmen fyzických osob.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) udržitelného rozvoje rybolovných 
oblastí a vnitrozemského rybolovu

c) udržitelného rozvoje rybolovných 
oblastí, vnitrozemského rybolovu 
a akvakultury

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „rybolovnou oblastí“  se rozumí oblast, 
která zahrnuje pobřeží moře či jezera nebo 
zahrnuje rybníky či ústí řeky, s významnou 
úrovní zaměstnanosti v odvětví rybolovu 
nebo akvakultury, a jež byla jako taková 
označena členským státem;

5) „rybolovnou a akvakulturní oblastí“ se 
rozumí oblast, která zahrnuje pobřeží moře 
či jezera nebo zahrnuje rybníky či ústí 
řeky, s významnou úrovní zaměstnanosti 
v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež 
byla jako taková označena členským 
státem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
vykonává profesionální rybolov, jak je 
chápán členským státem, na palubě 
provozovaného rybářského plavidla, nebo 
provádí profesionální sběr mořských 
živočichů, jak je chápán daným členským 
státem, a to bez plavidla;

6) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
vykonává profesionální rybolov, jak je 
chápán členským státem, na palubě 
provozovaného rybářského plavidla, nebo 
provádí profesionální chov nebo sběr 
mořských živočichů, jak je chápán daným 
členským státem, a to bez plavidla;

Or. es

Pozměňovací návrh 145
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „kolektivními projekty“ se rozumí 
projekty společného zájmu, které 
kolektivně provádějí samy hospodářské 
subjekty nebo organizace jednající 
jménem producentů či jiné organizace 
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uznané členským státem a které sledují 
konkrétně tyto cíle:
a) přispívat udržitelným způsobem 
k lepšímu řízení nebo zachování zdrojů;
b) podporovat selektivní metody rybolovu 
nebo selektivní lovná zařízení a snížení 
vedlejších úlovků;
c) odstraňovat ztracená lovná zařízení z 
mořského dna s cílem bojovat proti 
neúmyslnému odlovu ryb;
d) zlepšovat pracovní podmínky a 
bezpečnost na pracovišti;
e) přispívat k průhlednosti trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury, včetně 
vysledovatelnosti;
f) zlepšovat jakost a bezpečnost potravin;
g) rozvíjet, restrukturalizovat nebo 
zlepšovat zařízení pro akvakulturu;
h) investovat do zařízení pro produkci, 
zpracování a uvádění na trh a do 
související infrastruktury, včetně zařízení 
pro nakládání s odpady;
i) zvyšovat odborné znalosti nebo rozvíjet 
nové školicí metody a nástroje;
j) podporovat partnerství mezi vědci a 
hospodářskými subjekty v odvětví 
rybolovu;
k) vytvářet sítě a pořádat výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
organizacemi, které prosazují rovné 
příležitosti pro ženy a muže, a dalšími 
zúčastněnými subjekty;
l) zlepšovat řízení a kontrolu podmínek 
přístupu do rybolovných oblastí, zejména 
vypracováním místních plánů řízení 
schválených příslušnými vnitrostátními 
orgány;
n) posilovat vnitřní i vnější komunikaci 
mezi organizacemi sdružujícími 
hospodářské subjekty v odvětví rybolovu 
a akvakultury a organizacemi producentů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16b) „organizací sdružující hospodářské 
subjekty v odvětví rybolovu nebo 
akvakultury“ se rozumí profesní 
organizace uznaná členským státem, která 
zastupuje zájmy odvětví rybolovu a zabývá 
se řízením přístupu ke zdrojům a řízením 
profesionálních rybolovných 
a akvakulturních činností, s výjimkou 
organizací producentů definovaných 
v nařízení (EU) č. … o společné 
organizaci trhu s produkty rybolovu a 
akvakultury.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „drobným pobřežním rybolovem“  se 
rozumí rybolov prováděný rybářskými 
plavidly o celkové délce menší než 12 
metrů, která nepoužívají vlečná zařízení 
uvedená v tabulce 3 v příloze I nařízení 
Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 
30. prosince 2003 o rejstříku rybářského 
loďstva Unie;

18) „drobným pobřežním rybolovem“ se 
rozumí činnost spočívající ve sběru živých 
vodních organismů žijících ve svém 
přirozeném prostředí nebo úmyslné 
používání jakýchkoli prostředků 
umožňujících tento sběr nebo lov, a to na 
pobřeží nebo v přilehlých kontinentálních 
či mořských lovištích a s využitím
rybolovných jednotek menších než 15 
metrů, spravovaných jednotlivci nebo 
rodinnými podniky užívajícími selektivní 
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rybolovná zařízení a/nebo provádějícími 
rybářské výjezdy kratší než 36 hodin;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „kolektivními projekty“ se rozumí 
akce společného zájmu, jejichž rozsah 
překračuje rozsah opatření běžně 
přijímaných soukromými podniky a na 
která lze poskytnout podporu organizacím 
rybářů, organizacím producentů 
a sdružením organizací producentů, jakož 
i dalším organizacím zastupujícím jednu 
či více oblastí odvětví rybolovu 
a akvakultury, státům, veřejnoprávním 
subjektům a výzkumným organizacím. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „akvakulturou“ se rozumí pěstování 
nebo chov vodních organismů za použití 
postupů určených ke zvýšení produkce 
těchto organismů nad přirozenou 
kapacitu životního prostředí, přičemž se 
rozlišuje mezi extenzivní a intenzivní 
akvakulturou.
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Or. es

Pozměňovací návrh 150
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19b) „systémy řízení profesionálních 
rybolovných činností“ se rozumí 
kolektivní mechanismy pro vydávání 
povolení k profesionálnímu rybolovu nebo 
pro řízení intenzity rybolovu, které působí 
na vnitrostátní, regionální či místní 
úrovni nebo na úrovni oblastí jednotlivých 
moří, pro druhy ryb v rámci kvót či mimo 
ně, v okruhu 12 námořních mil a více. 
Tyto systémy provádějí veřejné orgány či 
organizace rybářů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporou vyváženého a komplexního 
územního rozvoje rybolovných oblastí;

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Ana Miranda
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) diverzifikace činností rybolovu do 
jiných odvětví námořního hospodářství 
a růst námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

b) diverzifikace činností rybolovu v rámci
odvětví námořního hospodářství a růst 
námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 153
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomoc rybářům, kteří se vyrovnávají s 
dočasným zastavením činnosti a s 
konjunkturálními ztrátami souvisejícími 
s mimořádnými obtížemi.

Or. fr

Odůvodnění

EMFF by měl přispět k náhradě škod plynoucích z dočasného zastavení činnosti a ztrát, které 
rybářům způsobily nepředvídané vnější události.

Pozměňovací návrh 154
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) obnova a modernizace rybářského 
loďstva.

Or. fr



AM\914639CS.doc 39/91 PE494.851v02-00

CS

Odůvodnění

Je prokázáno, že evropské loďstvo stárne (polovina plavidel je starší než 25 let). To s sebou 
nese závažné problémy v oblasti bezpečnosti na palubě a ohleduplnosti k mořskému prostředí. 
EMFF by tedy měl podporovat obnovu loďstva za přísných podmínek a financovat 
nahrazování zastaralých plavidel plavidly modernějšími. Tyto investice v žádném případě 
nesmí zvýšit kapacitu loďstva.

Pozměňovací návrh 155
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zvyšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva, 
a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek podporou důstojných 
pracovních míst s přísným dodržováním 
evropských i mezinárodních 
pracovněprávních předpisů, řádnou 
sociální ochranou a sociálním dialogem;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvýšení konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků akvakultury, 
zejména malých a středních podniků;

b) zvýšení konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků extenzivní 
akvakultury, zejména malých a středních 
podniků;

Or. es
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Pozměňovací návrh 157
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) snížení dopadu rybolovu na mořské 
prostředí;

(a) minimalizace a pokud možno úplné 
odstranění dopadu rybolovu na mořské 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) snížení dopadu rybolovu na mořské 
prostředí;

a) snížení dopadu rybolovu na mořské 
prostředí podporou využívání 
udržitelnějších rybolovných zařízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) dosažení dobrého stavu životního 
prostředí, jak je definován v rámcové 
směrnici o strategii pro mořské prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytováním vědeckých poznatků 
a shromažďováním údajů;

a) vzhledem k tomu, že je k dispozici jen 
malé množství vědeckých, ekonomických 
a sociálních ukazatelů o stavu 
rybolovných oblastí, je nezbytné definovat 
a podporovat poskytování vědeckých 
poznatků a shromažďování údajů 
a ukazatelů týkajících se environmentální, 
ekonomické a sociální oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro poskytování podpory v rámci EMFF 
nejsou po určenou dobu přípustné žádosti 
podané těmito hospodářskými subjekty:

1. Investiční podpory lze poskytnout 
pouze:

a) mikropodnikům a malým a středním 
podnikům;
b) podnikům neuvedeným v předchozím 
písmeni a), které mají méně než 750 
zaměstnanců nebo obrat nižší než 200 
milionů EUR.
Členské státy zaručí přednost 
mikropodniků nebo malých podniků.
Pro poskytování podpory v rámci EMFF 
nejsou po určenou dobu přípustné žádosti 
podané těmito hospodářskými subjekty:

Or. es
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Pozměňovací návrh 162
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stavba nových rybářských plavidel, 
vyřazování rybářských plavidel z provozu 
nebo jejich dovoz;

b) dovoz rybářských plavidel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stavba nových rybářských plavidel, 
vyřazování rybářských plavidel z provozu 
nebo jejich dovoz;

b) dovoz rybářských plavidel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výstavba nových rybářských plavidel, 
vyjma v oblasti nejvzdálenějších regionů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 165
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dočasné zastavení rybolovných 
činností;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) experimentální rybolov; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Na základě odchylky lze z EMFF 
financovat ukotvená lovná zařízení 
s uzavíracím mechanismem 
v nejvzdálenějších regionech.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem zachování tradičního modelu drobného pobřežního rybolovu, který umožňuje 
využití druhů ryb žijících při dně, by mělo být umožněno financování ukotvených lovných 
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zařízení s uzavíracím mechanismem v rámci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 168
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka 4 535 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury 
a rybolovných oblastí podle kapitol I, II 
a III hlavy V.

2. Částka v maximální celkové výši 
4 170 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury 
a rybolovných oblastí podle kapitol I, II 
a III hlavy V.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka 477 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
kontrolní a vynucovací opatření podle 
článku 78.

3. Částka v minimální celkové výši 
600 000 000 EUR z prostředků uvedených 
v odstavci 1 se přidělí na kontrolní 
a vynucovací opatření podle článku 78.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částka 358 000 000 EUR z prostředků 
uvedených v odstavci 1 se přidělí na 
shromažďování údajů podle článku 79.

4. Částka v minimální celkové výši
600 000 000 EUR z prostředků uvedených 
v odstavci 1 se přidělí na shromažďování 
údajů podle článku 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podíl drobného pobřežního rybářského 
loďstva v rámci rybářského loďstva.

iii) podíl drobného pobřežního rybářského 
loďstva a extenzivní akvakultury v rámci 
rybářského loďstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 172
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje jediný
operační program pro provádění priorit 
Unie, které mají být spolufinancovány 
z EMFF.

1. Každý členský stát vypracuje 
vnitrostátní operační program nebo 
regionální operační programy pro 
provádění priorit Unie, které mají být 
spolufinancovány z EMFF.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje jediný
operační program pro provádění priorit 
Unie, které mají být spolufinancovány 
z EMFF.

1. Každý členský stát vypracuje 
vnitrostátní operační program nebo 
regionální operační programy pro 
provádění priorit Unie, které mají být 
spolufinancovány z EMFF.

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 19 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní zásady pro operační program Hlavní zásady pro operační programy

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě operačního programu vezmou 
členské státy v úvahu tyto hlavní zásady:

Při přípravě vnitrostátního operačního 
programu nebo regionálních operačních 
programů vezmou členské státy v úvahu 
tyto hlavní zásady:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 176
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě operačního programu vezmou 
členské státy v úvahu tyto hlavní zásady:

Při přípravě vnitrostátního operačního 
programu nebo regionálních operačních 
programů vezmou členské státy v úvahu 
tyto hlavní zásady:

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) případně soulad opatření v rámci 
priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 38 
odst. 1 písm. d) tohoto nařízení s rámci 
prioritních opatření sítě Natura 2000 
uvedených v čl. 8 odst. 4 [směrnice Rady 
92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin].

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) případně soulad opatření v rámci 
priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 38 
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odst. 1 písm. d) tohoto nařízení s rámci 
prioritních opatření sítě Natura 2000 
uvedených v čl. 8 odst. 4 [směrnice Rady 
92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin] a k dosažení dobrého 
stavu prostředí do roku 2020 podle 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 20 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah operačního programu Obsah operačních programů

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 20 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah operačního programu Obsah operačních programů

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě prvků uvedených v článku 24 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] operační program obsahuje:

Kromě prvků uvedených v článku 24 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] operační programy 
obsahují:

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) do programu začleněný prokázaný 
vhodný přístup k inovacím, životnímu 
prostředí, včetně specifických potřeb 
oblastí sítě Natura 2000, a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně;

c) do programu začleněný prokázaný 
vhodný přístup k inovacím, životnímu 
prostředí, včetně specifických potřeb 
oblastí sítě Natura 2000, zejména 
v souvislosti s možným dopadem 
intenzivní akvakultury, vytvoření oblastí 
obnovy rybích populací a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně;

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) kritéria podmíněnosti v oblasti 
udržitelného rozvoje, pokud se použije 
stupnice, u níž kritéria udržitelnosti 
překračují kritéria stanovená v platné 
právní úpravě a mohou po schválení ze 
strany Komise vést ke zvýšení podpory 
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(příloha I)

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. o – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hodnocení hospodářské situace v oblasti 
akvakultury a zpracovatelského průmyslu,

hodnocení hospodářské situace v oblasti 
extenzivní a intenzivní akvakultury, jakož i 
jejich sociálního a hospodářského 
dopadu, a zpracovatelského průmyslu

Or. es

Pozměňovací návrh 185
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operační program zahrnuje metody pro 
výpočet zjednodušených nákladů, 
dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů 
v souladu s článkem 103 nebo metodu pro 
výpočet vyrovnání podle příslušných 
kritérií stanovených pro každou 
z využitých činností podle čl. 38 odst. 1.

2. Operační programy zahrnují metody 
pro výpočet zjednodušených nákladů, 
dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů 
v souladu s článkem 103 nebo metodu pro 
výpočet vyrovnání podle příslušných 
kritérií stanovených pro každou 
z využitých činností podle čl. 38 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Younous Omarjee
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operační program zahrnuje metody pro 
výpočet zjednodušených nákladů, 
dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů 
v souladu s článkem 103 nebo metodu pro 
výpočet vyrovnání podle příslušných 
kritérií stanovených pro každou 
z využitých činností podle čl. 38 odst. 1.

2. Operační programy zahrnují metody 
pro výpočet zjednodušených nákladů, 
dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů 
v souladu s článkem 103 nebo metodu pro 
výpočet vyrovnání podle příslušných 
kritérií stanovených pro každou 
z využitých činností podle čl. 38 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 21 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení operačního programu Schválení operačních programů

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise schválí operační program 
prostřednictvím prováděcího aktu.

2. Komise schválí operační programy 
prostřednictvím prováděcího aktu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 191
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 22 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna operačního programu Změna operačních programů

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise schválí změnu operačního 
programu prostřednictvím prováděcího 
aktu.

1. Komise schválí změnu operačních 
programů prostřednictvím prováděcího 
aktu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na nové priority stanovené 
v uvedeném rozhodnutí ve druhém 
pododstavci tohoto odstavce předloží 
členské státy Komisi změnu operačního 
programu, a to do 31. října roku 
předcházejícího dotčenému roku 
provádění.

S ohledem na nové priority stanovené 
v uvedeném rozhodnutí ve druhém 
pododstavci tohoto odstavce předloží 
členské státy Komisi změnu operačních 
programů, a to do 31. října roku 
předcházejícího dotčenému roku 
provádění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 194
Alain Cadec

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Akční plán pro drobný pobřežní rybolov

1. Členské státy ke svým operačním 
programům připojí akční plán pro drobný 
pobřežní rybolov. Jeho součástí je, v 
souladu s cíli tohoto nařízení a [nařízení o 
SRP], strategie pro rozvoj, 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
drobného pobřežního rybolovu.
2. V souladu s článkem 21 Komise 
schvaluje akční plán uvedený v odstavci 1 
společně s operačním programem.

Or. fr

Odůvodnění

Drobný pobřežní rybolov má zásadní význam pro životaschopnost pobřežních oblastí. EMFF 
tedy musí podporovat rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost tohoto druhu rybolovu. 
Smyslem pozměňovacího návrhu je, aby každý členský stát ke svému operačnímu programu 
připojil akční plán, v němž popíše k tomuto účelu přijatá opatření.

Pozměňovací návrh 195
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
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nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů.

nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů, pokud přispívají k dosažení cílů 
čl. 2 a 3 a [nařízení o SRP].

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů.

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na:

- vývoj nebo zavádění nových nebo ve 
srovnání se současným stavem podstatně 
zdokonalených produktů, nových nebo 
zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů..

- podporu šíření výsledků výzkumu 
a inovací a jejich využití v hospodářství 
a obchodu

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby EMFF zahrnoval také cíle stanovené ve strategii Evropa 2020, 
zejména pak zlepšení podmínek pro výzkum, rozvoj technologií a inovace.

Pozměňovací návrh 197
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) profesní začlenění mladých lidí, a to 
podporou uvádění do praxe drobného 
pobřežního rybolovu a generační výměny, 
zejména díky ustanovením o převodu 
podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Podpora účasti mladých lidí

1. Za účelem zajištění profesní generační 
výměny, záruky zachování a předávání 
technických a empirických znalostí 
spojených s výkonem rybolovných 
činností a podpory vytváření a zachování 
pracovních míst v oblasti rybolovu lze 
z EMFF poskytovat individuální prémie 
pro rybáře mladší 40 let:
2. Podpora uvedená v odstavci 1 se 
poskytuje producentům zahajujícím 
podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
a) mají odpovídající odborné schopnosti 
a způsobilosti;
b) zřizují poprvé mikropodniky nebo malé 
podniky jakožto vedoucí tohoto podniku;
c) předloží podnikatelský plán pro rozvoj 
svých aktivit v oblasti rybolovu;
d) jsou držiteli rybolovných práv 
nezbytných k výkonu jejich činnosti.
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3. Při získávání odpovídajících odborných 
schopností mohou rybáři zahajující 
podnikání v odvětví využívat podporu 
podle čl. 31 odst. 1 písm. a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Podpora sociálního začlenění

1. S cílem podpořit podnikání v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat zřízení 
podniků rybolovu nově začínajícími 
rybáři. Tímto opatřením, jehož cílem je 
zajistit profesní generační výměnu, zaručit 
zachování a předávání technických 
a empirických znalostí spojených 
s výkonem rybolovných činností 
a podpořit vytváření a zachování 
pracovních míst v oblasti rybolovu, se 
v rámci EMFF zavádí:
a) individuální prémie pro rybáře mladší 
40 let, kteří mohou prokázat, že po dobu 
alespoň pěti let vykonávali rybářské 
povolání nebo mají rovnocenné odborné 
vzdělání, a kteří se poprvé stali majiteli 
nebo spolumajiteli rybářského plavidla 
vybaveného pro námořní rybolov, jehož 
celková délka nepřesahuje 12 metrů 
a jehož stáří se pohybuje od 5 do 30 let.
Prémie nepřekročí 15 % pořizovací ceny 
plavidla ani částku 50 000 EUR.
b) technická, právní a finanční podpora 
při zakládání či obnovení podniků 
zaměřená na projekty plánování 
a výstavby plavidel. Za účelem získání 
odpovídajících odborných schopností 
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mohou rybáři zahajující podnikání 
v odvětví využívat podporu podle 
článku 29.
c) patronátní smlouvy uzavřené mezi 
odborníkem ukončujícím svou činnost 
v odvětví a mladým odborníkem přejícím 
si převzít podnik. Patronát spočívá 
v předávání znalostí a nástrojů po dobu tří 
až pěti let.
2) Podpora uvedená v odstavci 1 se 
poskytuje producentům zahajujícím 
podnikání v odvětví, za předpokladu, že:
a) mají odpovídající odborné schopnosti 
a způsobilosti;
b) zřizují poprvé mikropodniky nebo malé 
podniky jakožto vedoucí tohoto podniku;
c) předloží podnikatelský plán pro rozvoj 
svých aktivit v oblasti rybolovu;
d) jsou držiteli rybolovných práv 
nezbytných k výkonu jejich činnosti.
3) Podporu uvedenou v odst. 1 písm. c) 
nelze poskytnout v rámci přímé 
příbuzenské linie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem usnadnění diverzifikace 
a vytváření pracovních míst mimo rybolov 
může EMFF podporovat:

1. Za účelem usnadnění vytváření 
pracovních míst může EMFF podporovat 
zakládání nových podniků v odvětví 
rybolovu a rozvíjení doplňkových činností 
spojených s rybolovnými činnostmi.

Or. fr
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Odůvodnění

Posláním EMFF je poskytovat strukturální podporu odvětví rybolovu, a posilovat tak jeho 
konkurenceschopnost a udržitelnost. Podpora diverzifikace rybolovných činností v jiných 
odvětvích tomuto cíli protiřečí. Naopak je nutné podporovat vytváření nových podniků v 
odvětví rybolovu a současně zajistit příležitosti k rozvíjení doplňkových činností spojených 
s rybolovnými činnostmi.

Pozměňovací návrh 201
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dovybavení plavidel drobného 
pobřežního rybolovu za účelem jejich 
přeřazení na činnosti mimo rybolov.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 202
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Z fondu EMFF lze poskytovat 
individuální prémie rybářům mladším 40 
let, kteří po dobu alespoň pěti let 
vykonávali rybářské povolání nebo mají 
rovnocenné odborné vzdělání, a kteří se 
poprvé stali majiteli nebo spolumajiteli 
rybářského plavidla vybaveného pro 
drobný pobřežní rybolov.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li EMFF podpořit udržitelnost rybolovných činností, měl by rozšířit možnosti mladých 
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rybářů získat plavidla do vlastnictví, jak to nyní umožňuje Evropský rybářský fond.

Pozměňovací návrh 203
Alain Cadec

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Investice do obnovy loďstva

1) EMFF může přispět k investicím do 
nových nebo použitých rybářských 
plavidel, které budou náhradou za 
vrakování nebo za přeřazení zastaralých 
plavidel k jiným činnostem, než je rybolov.
2) Podpora bude udělena majitelům 
rybářského plavidla.
3) Tato podpora zajistí vyšší úroveň 
bezpečnosti na plavidlech a energetické 
účinnosti a selektivity lovného zařízení. 
Nesmí vést ke zvýšení rybolovné kapacity.
4) Komise je v souladu s článkem 150 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci s cílem určit kritéria pro 
zastarávání plavidel uvedená v odstavci 1.

Or. fr

Odůvodnění

Je prokázáno, že evropské loďstvo stárne (polovina plavidel je starší než 25 let). To s sebou 
nese závažné problémy v oblasti bezpečnosti na palubě a ohleduplnosti k mořskému prostředí. 
EMFF by tedy měl podporovat obnovu loďstva za přísných podmínek a financovat 
nahrazování zastaralých plavidel plavidly modernějšími. Tyto investice v žádném případě 
nesmí zvýšit rybolovnou kapacitu.

Pozměňovací návrh 204
Alain Cadec
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Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Podpora systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu v rámci společné rybářské 
politiky
1. Za účelem stanovení nebo změny 
systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu podle článku 27 [nařízení 
o společné rybářské politice] může EMFF 
podporovat:
a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření nebo 
funkci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu;
b) zapojení zúčastněných stran do 
navrhování a vývoje systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu;
c) monitorování a hodnocení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu;
d) řízení systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu.
2. Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) 
se poskytuje pouze orgánům veřejné moci. 
Podpora podle odstavce 1 písm. d) tohoto 
článku se poskytuje orgánům veřejné 
moci, právnickým nebo fyzickým osobám 
nebo uznaným organizacím producentů 
zapojeným do kolektivního řízení 
vyčleněných převoditelných koncesí 
k rybolovu v souladu s čl. 28 odst. 4 
nařízení o společné rybářské politice.

Or. fr

Odůvodnění

Autor nesouhlasí se zavedením systému převoditelných koncesí k rybolovu. Tento 
mechanismus by vedl ke zpeněžení rybolovných práv a ohrozil by drobný pobřežní rybolov.
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Pozměňovací návrh 205
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 34 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu v rámci společné rybářské 
politiky

Podpora zavedení systému řízení 
profesionálních rybolovných činností

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu v rámci společné rybářské 
politiky

Prosazování systémů zaměřených na 
podporu rybolovných práv 

Or. es

Pozměňovací návrh 207
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem stanovení nebo změny 
systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu podle článku 27 [nařízení 
o společné rybářské politice] může EMFF 
podporovat:

1. Za účelem stanovení nebo změny 
systémů řízení profesionálních 
rybolovných činností zaměřených na 
rozvoj dlouhodobého a racionálního 
využívání zdrojů může EMFF podporovat:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 208
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření nebo 
funkci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu;

a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření nebo 
funkci systému řízení profesionálních 
rybolovných činností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření nebo 
funkci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu;

a) návrh a vývoj technických a správních 
prostředků nutných pro vytvoření a funkci 
systémů přidělování přednostního 
přístupu k rybolovným zdrojům těm 
operacím, které nejvíce podporují 
udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zapojení zúčastněných stran do 
navrhování a vývoje systémů 

b) zapojení zúčastněných stran do 
navrhování a vývoje systémů řízení 
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převoditelných koncesí k rybolovu; rybolovných činností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) monitorování a hodnocení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu;

c) monitorování a hodnocení těchto
systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) řízení systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu.

d) řízení těchto systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) se 
poskytuje pouze orgánům veřejné moci. 
Podpora podle odstavce 1 písm. d) tohoto 
článku se poskytuje orgánům veřejné moci, 

2. Podpora podle odst. 1 písm. a), b) a c) se 
poskytuje orgánům veřejné moci nebo 
organizacím profesionálních rybářů 
uznaným členským státem. Podpora podle 
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právnickým nebo fyzickým osobám nebo 
uznaným organizacím producentů 
zapojeným do kolektivního řízení 
vyčleněných převoditelných koncesí 
k rybolovu v souladu s čl. 28 odst. 4 
nařízení o společné rybářské politice.

odstavce 1 písm. d) tohoto článku se 
poskytuje orgánům veřejné moci, 
právnickým nebo fyzickým osobám nebo 
uznaným organizacím profesionálních 
rybářů zapojeným do kolektivního řízení. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podporu uvedenou v odstavci 1 lze 
udělit pouze orgánům veřejné moci.

2. Podporu uvedenou v odstavci 1 lze 
udělit orgánům veřejné moci, fyzickým 
nebo právnickým osobám, organizacím 
rybářů nebo uznávaným organizacím 
producentů, které se podílejí na provádění 
ochranných opatření v rámci společné 
rybářské politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Veřejná podpora v případě trvalého 

zastavení rybolovných činností
1. EMFF může přispět k financování 
trvalého zastavení rybolovných činností 
rybářských plavidel za předpokladu, že je 
toto zastavení součástí víceletého plánu 
uvedeného v článku 9 nařízení EU č. ... 
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o společné rybářské politice. Trvalého 
zastavení rybolovných činností rybářského 
plavidla lze dosáhnout pouze:
a) vrakováním rybářského plavidla;
b) jeho přeřazením na jinou než 
rybolovnou činnost, pod vlajkou 
členského státu a za registrace ve 
Společenství;
c) jeho přeřazením za účelem vytvoření 
umělých útesů. Členské státy zajistí, aby 
bylo před provedením takových operací 
vypracováno posouzení vlivu na životní 
prostředí.
2. Veřejná podpora poskytnutá majitelům 
rybářských plavidel na trvalé zastavení 
rybolovných činností se vztahuje na 
rybolovnou kapacitu plavidla a případně 
na licenci k rybolovu s ní spojenou.
3. Podmínky provádění tohoto článku 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35b
Veřejná podpora v případě dočasného 

zastavení rybolovných činností
1. Z EMFF lze přispívat na financování 
opatření pro podporu pro rybáře 
a majitele rybářských plavidel při 
dočasném zastavení rybolovných činností 
za předpokladu, že je toto zastavení 
součástí víceletého plánu uvedeného 
v článku 9 nařízení EU č. ... o společné 



AM\914639CS.doc 67/91 PE494.851v02-00

CS

rybářské politice.
2. Opakující se sezónní pozastavení 
rybolovu není důvodem pro přidělení 
dávek nebo plateb podle tohoto článku.
3. Podmínky provádění tohoto článku 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) obnova a monitorování lokalit 
NATURA 2000 v souladu se směrnicí 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a se směrnicí Rady a Evropského 
parlamentu 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, v souladu s akčními rámci 
zavádějícími priority podle směrnice Rady 
92/43/EHS;

(d) identifikace, výběr a vytvoření procesu 
a obnova a monitorování lokalit NATURA 
2000 v souladu se směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a se směrnicí Rady a Evropského 
parlamentu 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, v souladu s akčními rámci 
zavádějícími priority podle směrnice Rady 
92/43/EHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) řízení, obnova a monitorování 
chráněných mořských oblastí s ohledem na 

(e) identifikace, výběr a vytvoření procesu 
a řízení, obnova a monitorování 
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provádění opatření územní ochrany 
uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES;

chráněných mořských oblastí s ohledem na 
provádění opatření územní ochrany 
uvedených v čl. 13 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. EMFF podporuje výzkum rybolovných 
praktik, zařízení, posuzování populací 
a dopadu činností v odvětví rybolovu na 
ekosystém, které jsou zaměřeny na 
omezení škodlivých dopadů rybolovu na 
mořské druhy a stanoviště nebo jejich 
zabránění.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) výměnu či modernizaci hlavních nebo 
pomocných motorů s cílem snížit emise 
znečišťujících látek nebo skleníkových 
plynů a zvýšit energetickou účinnost 
plavidel, aniž by se zvýšila jejich kapacita;

Or. fr
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Odůvodnění

EMFF by měl podporovat výměnu a modernizaci motorů. Tyto investice nesmí zvýšit kapacitu 
loďstva.

Pozměňovací návrh 221
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora nepřispívá na výměnu nebo 
modernizaci hlavních nebo pomocných 
motorů. Podpora bude udělena majitelům 
rybářského plavidla a pro totéž rybářské 
plavidlo se neposkytne více než jednou 
během programového období.

2. Podpora bude udělena majitelům 
rybářského plavidla a pro totéž rybářské 
plavidlo se neposkytne více než jednou 
během programového období.

Or. fr

Odůvodnění

EMFF by měl podporovat výměnu a modernizaci motorů. Tyto investice nesmí zvýšit kapacitu 
loďstva.

Pozměňovací návrh 222
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora nepřispívá na výměnu nebo 
modernizaci hlavních nebo pomocných 
motorů. Podpora bude udělena majitelům 
rybářského plavidla a pro totéž rybářské 
plavidlo se neposkytne více než jednou 
během programového období.

2. Podpora nepřispívá na výměnu nebo 
modernizaci hlavních nebo pomocných 
motorů, ledaže by zlepšovaly bezpečnostní 
podmínky, jak je tomu například v případě 
pomocných plavidel v odvětví sběru 
měkkýšů. Podpora bude udělena majitelům 
rybářského plavidla a pro totéž rybářské 
plavidlo se neposkytne více než jednou 
během programového období.
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Or. es

Pozměňovací návrh 223
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 40 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kvalita produktů a využívání nežádoucích 
úlovků

Kvalita mořských produktů

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zlepšit kvalitu ulovených ryb
může EMFF podporovat investice do 
rybářských plavidel, které slouží tomuto 
účelu.

1. S cílem zlepšit kvalitu produktů 
rybolovu může EMFF podporovat 
investice do rybářských plavidel, které 
slouží tomuto účelu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem podpory uvádění na trh 
produktů s nízkou tržní hodnotou může 
EMFF podpořit vedení informačních 
kampaní zaměřených na produkty 
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rybolovu, které nejsou spotřebitelům příliš 
známy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s článkem 15 [nařízení 
o společné rybářské politice] a čl. 8 
písm. b) [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury] může EMFF podporovat 
investice do rybářských plavidel za účelem 
co nejlepšího využití nežádoucích úlovků 
komerčních populací a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora v rámci tohoto článku se na 
totéž rybářské plavidlo nebo témuž 
příjemci během programového období 
neposkytuje více než jednou.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje 
pouze majitelům rybářských plavidel Unie, 
jejichž plavidla prováděla rybolovnou 
činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů 
během dvou let předcházejících datu 
podání žádosti.

4. Podpora uvedená v odstavci 1 se uděluje 
pouze majitelům rybářských plavidel Unie, 
jejichž plavidla prováděla rybolovnou 
činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů 
během dvou let předcházejících datu 
podání žádosti, kromě odchylky, kterou 
stanoví členské státy pro subjekty 
zahajující podnikání v odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podporu uvedenou v odstavci 2 lze 
poskytnout organizacím producentů nebo 
profesním organizacím v rámci 
kolektivních projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40a
Vzájemné fondy pro případ chorob zvířat, 

kontaminací, difuzních znečištění, 
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ekologických katastrof a mimořádných 
klimatických podmínek

1. Členské státy mohou prostřednictvím 
finančních příspěvků do schválených 
vzájemných fondů zavést možnost 
vyplácení náhrad pro rybáře, určených 
k pokrytí hospodářských ztrát 
způsobených výskytem ohniska chorob 
zvířat, kontaminací, ekologickou 
katastrofou, difuzním znečištěním 
uznaným orgány veřejné moci nebo 
mimořádnými klimatickými podmínkami. 
Za tímto účelem může EMFF poskytovat 
finanční příspěvky do vzájemných fondů 
s cílem vyplácení peněžitých náhrad pro 
rybáře, určených k pokrytí hospodářských 
ztrát způsobených výskytem ohniska 
chorob zvířat, kontaminací, difuzním 
znečištěním, ekologickou katastrofou 
nebo mimořádnými klimatickými 
podmínkami
2. Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „vzájemným fondem“ systém uznaný 
členským státem v souladu s jeho 
vnitrostátním právem, umožňující 
rybářům, kteří jsou jeho členy, zajistit si 
a pobírat náhrady v případě 
hospodářských ztrát způsobených 
výskytem ohniska chorob zvířat, 
kontaminací, ekologickou katastrofou, 
difúzním znečištěním uznaným orgány 
veřejné moci nebo mimořádnými
klimatickými podmínkami.
b) „ekologickou katastrofou“ zvláštní 
výskyt znečištění, kontaminace nebo 
snížení kvality životního prostředí 
související s konkrétní událostí a 
omezeného zeměpisného rozsahu. 
Nezahrnuje obecná environmentální 
rizika, jako je změna klimatu, která 
nejsou spojena s konkrétní událostí.
c) „difuzním znečištěním uznaným orgány 
veřejné moci“ veškeré případy znečištění, 
jejichž původ nelze lokalizovat do 
jediného přesně určeného bodu, neboť 
pocházejí z mnoha blíže neurčitelných 
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bodů nacházejících se na ploše značné 
velikosti, a které jsou uznány orgány 
veřejné moci členského státu.
d) „mimořádnými klimatickými 
podmínkami“ klimatický jev, který je 
nepříznivý pro výkon určité činnosti, nebo 
přírodní pohroma, která je takovýmto 
jevem způsobena.
3. Podmínky provádění tohoto článku 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu.

Or. fr

Odůvodnění

Je navrhováno, aby i odvětví rybolovu získalo možnost podílet se na zakládání vzájemných 
fondů, a to na stejném základě, jaký byl předložen v návrhu nařízení o EZFRV.

Pozměňovací návrh 231
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. EMFF může podporovat investice 
vylepšující infrastrukturu rybářských 
přístavů, míst vykládky a rybích trhů. Tyto 
investice se týkají především:

a) zvyšování kvality a čerstvosti 
vyložených produktů;
b) zlepšení podmínek vykládek, 
zpracování, skladování a prodeje 
prostřednictvím dražeb;
c) opatření zaměřených na omezení 
nežádoucích úlovků, na co nejlepší využití 
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nežádoucích úlovků komerčních populací, 
pokud byly vyloženy, a na zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků;
d) energetické účinnosti;
e) ochrany životního prostředí, především 
sběru, skladování a zpracování odpadu a 
znečišťujících předmětů z moře;

f) zlepšení bezpečnosti a pracovních 
podmínek;
g) zabezpečení paliva, ledu, vody a 
elektrické energie;
h) vybavení pro údržbu nebo opravy 
rybářských plavidel;
i) výstavby, modernizace a rozšiřování 
přístavišť s cílem zlepšit bezpečnost 
během vykládání nebo nakládání;
j) počítačového řízení rybolovných 
činností;
k) vytváření sítí rybářských přístavů, míst 
vykládky a rybích trhů.

Or. fr

Odůvodnění

Autor navrhuje rozšířit investice EMFF do přístavů, aby bylo možné zohlednit jejich 
strategický význam pro konkurenceschopnost a udržitelnost rybolovných činností a 
pobřežních oblastí.

Pozměňovací návrh 232
Alain Cadec

Návrh nařízení
Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42a
Podpora na dočasné zastavení 

rybolovných činností
1) EMFF může přispět k financování 
podpůrných opatření, která jsou při 
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dočasném zastavení rybolovných činností 
poskytována rybářům a vlastníkům 
rybářských plavidel v následujících 
případech:
a) v rámci víceletého plánu, jak je 
vymezen v článku 9 [nařízení o SRP];
b) u mimořádných opatření přijatých 
Komisí, která jsou uvedena v článku 13 
[nařízení o SRP];
c) v období biologického klidu 
stanoveného v souladu s [nařízením o 
SRP];
d) v případě použití opatření uvedených v 
článku 39, v průběhu výměny motoru.
2) Opakující se sezónní pozastavení 
rybolovu není důvodem pro přidělení 
dávek nebo plateb podle tohoto článku.
3) Komise je v souladu s článkem 150 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci s cílem upřesnit podmínky 
k uplatnění tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

EMFF by měl podporovat rybáře, kteří se vyrovnávají s dočasným zastavením činnosti, 
zejména je-li to v důsledku mimořádných opatření nebo období biologického klidu v souladu 
se základním nařízením.

Pozměňovací návrh 233
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem podpořit formy akvakultury 
s vysokým potenciálem růstu může EMFF 
podporovat investice do rozvoje 
akvakultury na moři nebo nepotravinářské 
akvakultury.

1. S cílem podpořit formy akvakultury 
s vysokým potenciálem růstu může EMFF 
podporovat investice do rozvoje 
akvakultury na moři nebo nepotravinářské 
akvakultury. V případě akvakultury na 
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volném moři se oblastmi chovu rozumí 
oblasti nacházející se mimo vnitřní vody 
vymezené základními liniemi vyhrazenými 
pro extenzivní akvakulturu, drobný 
rybolov a sběr měkkýšů; 

Or. es

Pozměňovací návrh 234
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určení a mapování nejvhodnějších 
oblastí pro rozvoj akvakultury, 
s případným přihlédnutím k procesům 
územního plánování námořních prostor;

a) určení a mapování nejvhodnějších 
oblastí pro rozvoj akvakultury, 
s případným přihlédnutím k procesům 
územního plánování námořních prostor, 
přičemž musí zajistit ochranu oblastí 
chovu určených pro tradiční extenzivní 
chov a vymezit stávající oblasti produkce 
včetně sousedního chráněného prostoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 235
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem podpořit podnikání v oblasti 
akvakultury může EMFF podporovat 
zřízení podniků akvakultury nově 
začínajícími chovateli.

1. S cílem podpořit podnikání v oblasti 
akvakultury může EMFF podporovat 
zřízení podniků akvakultury malými 
a středními chovateli, se zvláštním 
důrazem na podporu extenzivní 
akvakultury.

Or. es
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Pozměňovací návrh 236
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EMFF může podporovat přípravu 
a provádění plánů produkce a plánů 
uvádění produktů na trh podle článku 32 
[nařízení (EU) č. o společné organizaci 
trhu s produkty rybolovu a akvakultury].

1. EMFF podporuje přípravu a provádění 
plánů produkce a plánů uvádění produktů 
na trh podle článku 32 [nařízení (EU) č. 
o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury].

Or. fr

Odůvodnění

Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh představují klíčová 
opatření společné organizace trhu, která by měla být z EMFF podporována.

Pozměňovací návrh 237
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 % v roce 2014. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Navržené snižování podpory je nepřiměřené z hlediska problematiky trhu a zdrojů, což platí 
i pro nahodile stanovené návrhy týkající se míry pomoci. Mělo by proto dojít k úpravě 
mechanismů podpory pro skladování, a to s ohledem na cíle SRP a na harmonogram 
stanovený pro jejich splnění, ať již se jedná o maximální udržitelný výnos nebo o snížení 
výmětů.
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Pozměňovací návrh 238
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c) – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 0,8 % v roce 2015. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Totéž.

Pozměňovací návrh 239
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 0,6 % v roce 2016. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Totéž.

Pozměňovací návrh 240
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 0,4 % v roce 2017. vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Totéž.

Pozměňovací návrh 241
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. c – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 0,2 % v roce 2018. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Totéž.

Pozměňovací návrh 242
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do roku 2019 se podpora uvedená 
v odstavci 1 postupně ukončí.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Navržené snižování podpory je nepřiměřené z hlediska problematiky trhu a zdrojů, což platí 
i pro nahodile stanovené návrhy týkající se míry pomoci. Mělo by proto dojít k úpravě 
mechanismů podpory pro skladování, a to s ohledem na cíle SRP a na harmonogram 
stanovený pro jejich splnění, ať již se jedná o maximální udržitelný výnos nebo o snížení 
výmětů.

Pozměňovací návrh 243
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšovat podmínky pro uvádění na trh 
u těchto produktů:

a) zlepšovat podmínky pro uvádění na trh, 
zejména v rámci přechodu 
k maximálnímu udržitelnému výnosu,
u těchto produktů:

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přebytkové nebo málo využívané druhy, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) produkty, které jsou zdrojem 
nepravidelných příjmů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nežádoucí úlovky vyložené v souladu 
s článkem 15 [nařízení o společné 
rybářské politice] a čl. 8 písm. b) druhé 
odrážky [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury],

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vyložení veškerých úlovků nepředstavuje skutečné řešení problému 
výmětů, nemělo by zde být uváděno. Jedinou alternativou k vyložení veškerých úlovků je 
podpora rozvoje a užívání selektivnějších rybolovných zařízení.

Pozměňovací návrh 247
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora uvedená v odstavci 1 je 
poskytována výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů stanovených v hlavě IV 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních].

2. Podpora uvedená v odstavci 1 může být 
poskytována zejména prostřednictvím 
finančních nástrojů stanovených v hlavě IV 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních].

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EMFF může podporovat režim 
vyrovnání zavedený nařízením Rady (ES) 
č. 791/2007 pro zvýšené náklady 
vynaložené provozovateli rybolovu, 
zemědělství a uvádění na trh určitých
produktů rybolovu a akvakultury z Azor, 
Madeiry, Kanárských ostrovů, 
Francouzské Guayany a Réunionu.

1. EMFF může podporovat režim 
vyrovnání zvýšených nákladů 
vynaložených provozovateli 
z nejvzdálenějších regionů během 
produkce, zpracování a uvádění na trh 
produktů rybolovu a akvakultury určených 
k vývozu, na trh Společenství nebo na 
místní trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý dotčený členský stát určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 seznam 
produktů rybolovu a akvakultury a objem 
těchto produktů způsobilých pro 
vyrovnání.

2. Každý dotčený členský stát určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 produkty 
nebo kategorie produktů rybolovu 
a akvakultury, které jsou způsobilé pro 
vyrovnání, maximální objem těchto 
produktů a výši vyrovnání, a to do výše 
celkového krytí přiznaného příslušnému 
členskému státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý dotčený členský stát určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 seznam 
produktů rybolovu a akvakultury a objem 

2. Každý dotčený členský stát určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 ve spolupráci 
s příslušnými regionálními orgány seznam 
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těchto produktů způsobilých pro 
vyrovnání.

produktů rybolovu a akvakultury a objem 
těchto produktů způsobilých pro 
vyrovnání.

Or. pt

Pozměňovací návrh 251
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý dotčený členský stát určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 seznam 
produktů rybolovu a akvakultury a objem 
těchto produktů způsobilých pro 
vyrovnání.

2. Každý dotčený členský stát ve 
spolupráci s příslušnými zvolenými 
veřejnými orgány a regionálními 
organizacemi pro řízení rybolovu určí pro 
oblasti uvedené v odstavci 1 seznam 
produktů rybolovu a akvakultury a objem 
těchto produktů způsobilých pro 
vyrovnání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) pocházející z nezákonného, 
neohlášeného a neregulovaného 
rybolovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 253
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Článek 73 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73a
Provozovatelé

1. Vyrovnání je vyplaceno provozovatelům 
vykonávajícím činnost rybolovu nebo 
akvakultury v dotčených regionech.
2. Dotčené členské státy přijmou opatření 
nutná k tomu, aby provozovatelům, kteří 
obdrží vyrovnání, byla zaručena 
ekonomická životaschopnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 253
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Článek 73 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73a
Provozovatelé

1. Vyrovnání je vyplaceno provozovatelům 
vykonávajícím činnost rybolovu nebo 
akvakultury v dotčených regionech.
2. Dotčené členské státy přijmou opatření 
nutná k tomu, aby provozovatelům, kteří 
obdrží vyrovnání, byla zaručena 
ekonomická životaschopnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 254
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dotčené členské státy předloží Komisi 
pro každý dotčený region plán vyrovnání 
obsahující seznam a objemy uvedené 
v článku 73, úroveň vyrovnání podle 
článku 74 a příslušný orgán stanovený 
v článku 108.

1. Dotčené členské státy předloží ve 
spolupráci s příslušnými regionálními 
orgány Komisi pro každý dotčený region 
plán vyrovnání obsahující seznam 
a objemy uvedené v článku 73, úroveň 
vyrovnání podle článku 74 a příslušný 
orgán stanovený v článku 108.

Or. pt

Pozměňovací návrh 255
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75a
Modulace

Dotčené členské státy mohou ve 
spolupráci s příslušnými regionálními 
orgány za účelem zohlednění změny 
podmínek upravit seznam a množství 
způsobilých produktů rybolovu uvedené v 
čl. 73 odst. 2 a úroveň vyrovnání 
předpokládanou v čl. 74.

Or. pt

Pozměňovací návrh 256
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75a
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Zvláštní opatření pro nejvzdálenější 
regiony

S ohledem na zvláštní povahu 
rybolovných a akvakulturních činností 
v nejvzdálenějších regionech, na článek 
349 SFEU a na skutečnost, že přímořské 
oblasti a podmínky pro rybolov jsou 
v nejvzdálenějších regionech zcela odlišné 
než v kontinentální Evropě, může EMFF:
1. podpořit výměnu hlavního nebo 
pomocného motoru rybářského plavidla, 
avšak pouze v případě majitelů rybářských 
plavidel Unie, kteří prováděli rybolovné 
činnosti na moři na těchto plavidlech po 
dobu nejméně 60 dnů během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti,
2. poskytnout v souladu s článkem 38 
tohoto nařízení podporu na pořízení nebo 
údržbu ukotvených lovných zařízení 
s uzavíracím mechanismem, která jsou 
užívána společně v rámci víceletého 
plánu, 
3. odchylně od čl. 41 odst. 4 tohoto 
nařízení poskytnout podporu na výstavbu 
nových přístavů, nových míst vykládky 
nebo nových aukčních síní;
4. poskytnout podporu na zahájení 
činnosti mladých rybářů, zejména 
v oblasti stavby nových lodí;
5. poskytnout podporu na pořízení 
bezpečnostního materiálu, zejména 
povinného materiálu;
6. podpořit opatření, která nejsou 
stanovena v rámci EMFF a která 
umožňují zohlednit zvláštnosti 
nejvzdálenějších regionů, uvedené 
v článku 349 SFEU.

Or. fr

Odůvodnění

S cílem zohlednit zvláštnosti nejvzdálenějších regionů a požadavky rybářů z těchto regionů, 
jakož i za účelem zlepšení srozumitelnosti se navrhuje shromáždit do jediného článku veškerá 
opatření týkající se nejvzdálenějších regionů a taková opatření, která se uplatňují na základě 
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odchylky.

Pozměňovací návrh 257
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Hlava 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

HLAVA IVa – Opatření financovaná 
v rámci sdíleného řízení
Kapitola IVa – Opatření integrované 
námořní politiky uplatněná v rámci 
sdíleného řízení
Článek 72a EMFF stanoví možnost
1) zajištění vyšší účasti odborníků 
z oblasti rybolovu a akvakultury při 
provádění integrované námořní politiky.
Za způsobilé se považují tyto operace:
a) mapování rybolovných či 
akvakulturních oblastí
b) sociálně-ekonomické hodnocení 
rybolovných či akvakulturních činností
c) účast na společně přijímaných 
opatřeních
d) ověřování metod řízení
e) přeshraniční nebo nadnárodní 
spolupráce mezi organizacemi rybářů 
včetně organizací třetích států
2) podpory námořního územního 
plánování a nástrojů integrovaného řízení 
pobřežních oblastí, zejména 
prostřednictvím:
a) podpory regionálních či místních 
iniciativ zaměřených na vytváření sítí mezi 
aktéry
b) podpory pilotních akcí, zejména 
v oblasti prevence a boje proti znečištění 
a v oblasti námořní bezpečnosti
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Or. fr

Odůvodnění

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres.  Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Pozměňovací návrh 258
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) g) technickou pomoc podle článku 51 
nařízení o společných ustanoveních SSR 
[.../...]

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byl pro operační 
program vytvořen řídicí a kontrolní systém 
zajišťující jasné rozdělení a oddělení 
funkcí mezi řídícím orgánem, platební 
agenturou a certifikačním subjektem. 
Členské státy odpovídají za zajištění 
účinného fungování systému během celého 
programového období.

Členské státy zajistí, aby byl pro operační 
program vytvořen řídicí a kontrolní systém 
zajišťující jasné rozdělení a oddělení 
funkcí mezi řídícím orgánem, platební 
agenturou a certifikačním subjektem. 
Členské státy odpovídají za zajištění 
účinného fungování systému během celého 
období provádění vnitrostátního 
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programu nebo regionálních programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí pro operační program 
tyto orgány:

1. Členské státy ve spolupráci 
s regionálními a místními orgány a se 
zástupci odvětví rybolovu a akvakultury
určí pro každý vnitrostátní nebo regionální 
operační program tyto orgány:

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řídící orgán, kterým může být 
veřejnoprávní nebo soukromoprávní 
subjekt působící na celostátní nebo 
regionální úrovni nebo samotný členský 
stát, pokud vykonává tuto funkci, který 
bude zodpovědný za řízení daného 
programu;

a) řídící orgán, kterým může být 
veřejnoprávní nebo soukromoprávní 
subjekt působící na celostátní nebo 
regionální úrovni nebo samotný členský 
stát nebo region, pokud vykonává tuto 
funkci, který bude zodpovědný za řízení 
daného programu;

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Příloha 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr


