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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Evropské komise

Na příští finanční programové období navrhla Evropská komise zavedení nového Evropského 
námořního a rybářského fondu, který propojí způsobilá opatření v rámci rybářské politiky 
s financováním nové integrované námořní politiky. Od sloučení obou těchto politik do 
jediného finančního nástroje si Komise slibuje zjednodušení a snížení administrativní zátěže 
a také postupnou konsolidaci integrované námořní politiky.

EMFF nahradí následujících pět nařízení: nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském 
rybářském fondu, nařízení Rady (ES) č. 861/2006, kterým se stanoví finanční opatření 
Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva, 
ustanovení nařízení (ES) č. 1290/2005 o záručním fondu týkající se produktů rybolovu 
a akvakultury a nařízení Rady (ES) č. 791/2007, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených 
nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších 
regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu.

Finanční krytí nového fondu představuje částku 6 500 milionů EUR, která přibližně odpovídá 
nákladům vynaloženým v současném programovém období. V rámci výše uvedené částky 
bude 5 520 milionů EUR vyhrazeno zejména na financování společného řízení SRP 
členskými státy a Evropskou komisí a 1 047 milionů EUR bude věnováno na přímé řízení 
integrované námořní politiky Evropskou komisí a na opatření zaměřená na uplatňování obou 
těchto politik.

V odvětví rybolovu sleduje tento fond stejné cíle jako návrh reformy základního nařízení 
o společné rybářské politice, která kromě jiných opatření usiluje o prosazování rybolovných 
zařízení šetrnějších k rybolovným zdrojům s cílem odstranit výměty a zavést maximální 
udržitelný výnos (MSY). Fond dále převzal i způsobilá opatření, která jsou stanovena 
v návrhu týkajícím se společné organizace trhu s produkty rybolovu.

Evropská komise vyloučila možnost udělování podpor na trvalé a dočasné zastavení 
rybolovné činnosti, neboť má za to, že v budoucnosti bude možné upravit rybolovnou 
kapacitu prostřednictvím nového systému převoditelných koncesí k rybolovu.

Místo toho se vyslovila ve prospěch podpory drobného rybolovu a navrhla také podporu 
inovačních projektů v oblasti rybolovu a akvakultury, zvýšení environmentální udržitelnosti 
zaváděním technik šetrnějších k rybolovným zdrojům a posilování boje proti změně klimatu.

EMFF zdůrazňuje zvláště rozvoj zaměstnanosti v pobřežních oblastech, a to kromě jiného 
prostřednictvím diverzifikace do jiných odvětví námořního hospodářství, než je rybolov.

Návrh týkající se nového fondu prosazuje rovněž posilování sociální udržitelnosti, neboť 
vůbec poprvé uznává úlohu, kterou v rodinných rybářských podnicích často hrají manželky, 
v mnoha případech bez jakéhokoli právního uznání.

Stanovisko navrhovatelky
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Navrhovatelka vítá opatření, která Evropská komise navrhuje v oblasti hospodářského 
a sociálního rozvoje evropských pobřežních oblastí, a podporuje většinu cílů, které jsou 
v návrhu uvedeny. Úsilí výkonného orgánu Společenství zaměřené na zlepšení životní úrovně 
obyvatel těchto oblastí považuje za chvályhodné.

Přesto je však patrné, že přístup, který Komise uplatňuje, vede k obecnému snížení finančního 
krytí rybolovu, který pro mnohé oblasti stále představuje životně důležité odvětví, a to ve 
prospěch diverzifikace do jiných námořních odvětví a také podpory nové integrované 
námořní politiky.

Cíle fondu, které jsou stanoveny v návrhu, by měly být upraveny takovým způsobem, aby 
byla zdůrazněna důležitá sociálně-ekonomická úloha odvětví rybolovu a aby byl uznán 
význam odvětví zpracování a uvádění na trh pro vytváření pracovních míst.

Navrhovatelka podporuje zavedení režimu převoditelných koncesí k rybolovu, pod 
podmínkou, že bude omezen pouze na některá loďstva. Nesouhlasí však s tím, aby byly 
zrušeny podpory na trvalé a dočasné zastavení rybolovné činnosti. Tato opatření přispěla 
k přizpůsobení rybolovné kapacity a napomohla zmírnění hospodářských nákladů 
souvisejících s kritickými situacemi, například s ukončením dohod v oblasti rybolovu. 
Podpory by měly být zachovány bez ohledu na to, zda bude návrh Komise na zavedení 
systému řízení založeného na převoditelných koncesích k rybolovu přijat či nikoli, a to proto, 
že tento systém bude mít skutečný dopad na rybolovnou kapacitu Evropské unie až po 
uplynutí určité doby vymezené pro přizpůsobení. Sociálně-ekonomických opatření 
zaměřených na podporu rybářů je v návrhu předloženém Komisí stanoveno pouze několik, 
například opatření týkající se dlouhodobé odborné přípravy a vypracovávání obchodních 
plánů v souvislosti s ukončením činnosti, a proto by tato opatření měla být doplněna 
zavedením podpor, jimiž bude vyrovnáno opuštění profese po zastavení činnosti plavidla, 
například v podobě předčasného odchodu do důchodu a paušálních podpor.

Odvětví rybolovu by se rovněž mělo, stejně jako všechna ostatní hospodářská odvětví, podílet 
na boji proti změně klimatu. Proto není důvod k tomu, aby byly rušeny podpory na zlepšení 
energetické účinnosti motorů, neboť modernizace motorů má význam i pro zajištění 
bezpečnosti plavidel.

V návrhu ostatně chybí opatření zaměřená na podporu generační výměny, což je poněkud 
v rozporu s úsilím, které je věnováno zlepšení rozvoje evropských pobřežních oblastí.

Odvětví rybolovu muselo v minulosti čelit krizovým situacím způsobeným mimořádnými 
okolnostmi, například přírodními pohromami nebo rozsáhlým znečištěním, a Evropská unie 
přitom postrádala zvláštní opatření, která by umožnila tento druh událostí zvládat.
Navrhovatelka se domnívá, že tato nová reforma společné rybářské politiky by měla být 
využita jakožto příležitost k projednání této problematiky, a navrhuje proto zavedení zvláštní 
podpory zaměřené na zmírňování mimořádných událostí.

Návrh zprávy zavádí novou definici „hospodářských subjektů v odvětví rybolovu“, což 
v některých případech umožní upřesnit rozsah příjemců stanovených v návrhu Evropské 
komise a v jiných případech zase rozšířit okruh příjemců na všechny pracovníky 
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v rybolovném průmyslu, včetně řadových rybářů. Tak je tomu v případě opatření stanovených 
pro účely zlepšení bezpečnosti a hygieny při práci, která jsou v návrhu Komise omezena 
pouze na rybáře „na plavidlech“.

Navrhovatelka rovněž mění definici drobného rybolovu, která by se podle jejího názoru 
neměla opírat pouze o délku plavidla, jak navrhuje Komise. Tato definice by měla v rámci 
reformy zvláštní význam v souvislosti s případným zavedením režimu převoditelných koncesí 
k rybolovu, z něhož by měl být právě drobný rybolov vyloučen. Cílem je zabránit soustředění 
rybolovných zdrojů v rukou majitelů velkých plavidel, což by mělo negativní sociálně-
ekonomický dopad na mnohé pobřežní oblasti.

Návrh zprávy prosazuje rovněž změnu textu, v němž se Komise zmiňuje o míře výmětů 
a o MSY, a odmítá přitom cíle, které výkonný orgán Společenství stanovil pro obě tyto oblasti 
v návrhu základního nařízení o společné rybářské politice. 

Co se týče způsobilých opatření pro stabilizaci trhu, návrh zprávy odráží obavy panující 
uvnitř odvětví rybolovu, jehož zástupci nesouhlasí s tím, že by měly být do roku 2019 zrušeny 
podpory soukromého skladování a že by mělo dojít k okamžitému zrušení vyrovnávacích 
příspěvků v odvětví zaměřeném na tuňáky. 

V oblasti akvakultury je návrh Komise příliš přísný, pokud jde o omezení možnosti podpořit 
z prostředků fondu inovační malé a střední podniky a mikropodniky. Vzhledem k tomu, že 
nutné investice si v mnoha případech dokáží zajistit pouze velké podniky a že inovace 
představuje jeden z cílů, které si tento návrh vytkl, se omezení zavedená Komisí jeví být 
v rozporu s tímto přístupem. Navrhovatelka je toho názoru, že akvakultura představuje 
odvětví budoucnosti, které bychom měli rozvíjet a které by v novém finančním nástroji 
nemělo být nijak omezováno.

Komisi se nepodařilo položit dostatečný důraz na zlepšení činností, které souvisí s rybolovem, 
a proto se předkládá několik pozměňovacích návrhů, které si kladou za cíl rozšířit opatření na 
podporu odvětví zpracování a uvádění na trh, která by neměla být při uplatňování strategií 
místního rozvoje opomíjena. 

Navrhovatelka tedy v zásadě souhlasí s novým přístupem, který Evropská komise zavádí, 
přesto však navrhuje určité úpravy, které jsou zpravidla v souladu s cíli vymezenými 
výkonným orgánem Společenství a které v určitém smyslu prosazují zachování některých 
prvků bývalého Evropského rybářského fondu, jež by měly zůstat platné i v příštím finančním 
programovém období. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které nejpozději do 
roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na 
úrovních, které zajistí maximální 
udržitelný výnos. SRP zavede přístup 
předběžné opatrnosti a ekosystémový 
přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF by 
tudíž měla přispívat k ochraně mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které obnoví a udrží 
rybí populace na úrovních, které nejpozději 
do roku 2020 zajistí splnění cíle 
stanoveného pro maximální udržitelný 
výnos. SRP zavede přístup předběžné 
opatrnosti a ekosystémový přístup 
v oblasti řízení rybolovu. EMFF by tudíž 
měla přispívat k ochraně mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

Or. es

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo podrýváno, pokud by se 
finanční pomoc Unie v rámci EMFF 
vyplácela hospodářským subjektům, které 
ex-ante nesplňují požadavky související 
s veřejným zájmem na zachování 
biologických mořských zdrojů. Proto by 
měly být přípustné pouze ty hospodářské 

(15) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo podrýváno, pokud by se 
finanční pomoc Unie v rámci EMFF 
vyplácela hospodářským subjektům, které 
ex-ante nesplňují požadavky související 
s veřejným zájmem na zachování 
biologických mořských zdrojů. Proto by 
měly být přípustné pouze ty hospodářské 
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subjekty, které během určité doby před 
podáním žádosti o podporu nebyly 
zapojeny do provozu, řízení nebo 
vlastnictví rybářských plavidel uvedených 
v seznamu Unie s plavidly provádějícími 
rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení 
Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 
2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu a kterým se mění 
nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 
1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se 
zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 
1447/1999 , a které se nedopustily 
závažného porušení předpisů podle článku 
42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 
20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 
2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 
768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 
2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 
509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 
1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 
1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) 
č. 1966/2006 nebo jiných případů 
nedodržování pravidel společné rybářské 
politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost 
dotčených populací a představují závažné 
hrozby pro udržitelné využívání živých 
mořských biologických zdrojů, díky němuž 
dochází k obnově a zachování populací 
lovených druhů nad úrovní, která zajistí 
maximální trvale udržitelný výnos (dále 
jen MSY).

subjekty, které během určité doby před 
podáním žádosti o podporu nebyly 
zapojeny do provozu, řízení nebo 
vlastnictví rybářských plavidel uvedených 
v seznamu Unie s plavidly provádějícími 
rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení 
Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 
2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu a kterým se mění 
nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 
1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým se 
zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 
1447/1999 , a které se nedopustily 
závažného porušení předpisů podle článku 
42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 
20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 
2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 
768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 
2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 
509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 
1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 
1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) 
č. 1966/2006 nebo jiných případů 
nedodržování pravidel společné rybářské 
politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost 
dotčených populací a představují závažné 
hrozby pro udržitelné využívání živých 
mořských biologických zdrojů, díky němuž 
dochází k obnově a zachování populací 
lovených druhů přibližně na úrovni 
maximálního trvale udržitelného výnosu
(dále jen MSY).

Or. es
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Splnění některých předběžných 
podmínek je v kontextu společné rybářské 
politiky nanejvýš důležité, zejména pokud 
jde o předkládání víceletého 
vnitrostátního strategického plánu pro 
akvakulturu a prokázanou správní 
kapacitu, umožňující dosáhnout souladu 
s požadavky na údaje pro řízení rybolovu 
a prosadit provádění systému Unie pro 
kontrolu, inspekce a vynucování.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Komise by měla předběžné podmínky lépe prostudovat a měla by přednostně zachovat ty 
z nich, které jsou zaměřeny na zlepšení účinnosti fondu.

Pozměňovací návrh 4

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, 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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 5

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 je nutné, aby 
EMFF podporoval investice vztahující se 
k tomuto cíli.

Or. es

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb.
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům.
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako 
jsou dočasné nebo trvalé zastavení 
a systémy vrakování, se ukázalo jako 
neúčinné. EMFF proto bude podporovat 
vytváření a správu systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb.
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům, přičemž 
pro účely splnění tohoto cíle je třeba 
zachovat veřejnou podporu poskytovanou 
při dočasném nebo trvalém zastavení 
rybolovných činností a na vrakování.
EMFF bude kromě toho podporovat 
vytváření a správu systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

Or. es

Odůvodnění

Cílem podpor určených na dočasné nebo trvalé zastavení je snížit kapacitu evropského 
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loďstva. Kromě toho se tyto podpory zaměřují rovněž na zmírnění sociálně-ekonomických 
dopadů situací, které jsou pro dané odvětví kritické. Nemělo by proto dojít k jejich zrušení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na co nejlepší využití 
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků.
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

(43) V souladu s postupným snižováním
výmětů, které je součástí společné rybářské 
politiky, by měl EMFF podporovat 
investice do plavidel zaměřené na co 
nejlepší využití nežádoucích úlovků ryb 
a zhodnocení nedostatečně využívaných 
složek úlovků. Vzhledem k nedostatku 
zdrojů je nutné maximalizovat hodnotu 
ulovených ryb, proto by měl EMFF 
podporovat rovněž investice do plavidel 
s cílem zvýšit obchodní hodnotu ulovených 
ryb.

Or. es

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl 
EMFF podporovat příslušné investice, 
zejména určené na zvýšení energetické 
účinnosti, ochrany životního prostředí, 
kvality vyložených produktů, ale 
i bezpečnosti a pracovních podmínek.

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky, přístřešků 
a aukčních síní by měl EMFF podporovat 
příslušné investice, zejména určené na 
zvýšení energetické účinnosti, ochrany 
životního prostředí, kvality vyložených 
produktů, ale i bezpečnosti a pracovních 
podmínek.

Or. es
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Pozměňovací návrh 9

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, nepříznivých 
klimatických jevů, náhlých změn kvality 
vody, chorob nebo škůdců rostlin, nákladů 
na sběr a odstraňování mrtvých těl zvířat 
v provozovnách a zničení výrobních 
zařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 10

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 

(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 
snižování výmětů by měl EMFF 
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zpracování nežádoucích úlovků. podporovat také zpracování nežádoucích 
úlovků.

Or. es

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69a) Zvláštní opatření pro nejvzdálenější 
regiony prokázala svou účinnost při 
vyrovnávání nevýhod plynoucích 
z odlehlosti těchto regionů a z jejich 
ostrovní polohy. S ohledem na příští 
finanční programové období je třeba 
zvážit další zavádění obdobných opatření 
v ostrovních územích Evropské unie, které 
se svými vlastnostmi podobají regionům, 
v nichž uvedené nástroje zemědělské 
politiky prokázaly svou účinnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací, 
a představují proto závažnou hrozbu pro 
udržitelné využívání živých mořských 

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací, 
a představují proto závažnou hrozbu pro 
udržitelné využívání živých mořských 
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biologických zdrojů, díky němuž dochází k 
obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální 
trvale udržitelný výnos, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF.
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 
politiky.

biologických zdrojů, díky němuž dochází k 
obnově a zachování populací lovených 
druhů přibližně na úrovni maximálního
trvale udržitelného výnosu, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF.
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 
politiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 13

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. es

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5

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 oblastí“ se rozumí oblast 
sousedící s pobřežím moře, řekou či 
jezerem nebo zahrnující rybníky, 
s významnou úrovní zaměstnanosti 
v odvětví rybolovu nebo akvakultury, a jež 
byla jako taková označena členským 
státem;
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Or. es

Odůvodnění

Definice, kterou navrhla Evropská komise, opomíjí kontinentální akvakulturu, která je 
prováděna na březích řek, např. chov pstruhů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „integrovanou námořní politikou“ 
(IMP) se rozumí politika Unie, jejímž 
cílem je podpořit koordinované a soudržné 
rozhodování týkající se maximalizace 
udržitelného rozvoje, hospodářského 
růstu a sociální soudržnosti členských 
států a zejména pobřežních, ostrovních 
a nejvzdálenějších regionů v Unii, jakož 
i námořních odvětví, a to prostřednictvím 
soudržné politiky v námořní oblasti 
a příslušné mezinárodní spolupráce;

7) „integrovanou námořní politikou“ (IMP)
se rozumí politika Unie, jejímž cílem je 
stanovit a uplatňovat integrovaný, 
soudržný, transparentní a udržitelný 
proces rozhodování o oceánech, o mořích
pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších 
regionů a o námořních odvětvích;

Or. es

Odůvodnění

Tato definice je v souladu s definicí, která vyplývá ze sdělení Evropské komise ze dne 10. října 
2007 o integrované námořní politice pro Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 16

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 

(18) „drobným pobřežním rybolovem“ se 
rozumí rybolov prováděný rybářskými 
plavidly o celkové délce menší než 15 
metrů nebo rybářskými plavidly 
provádějícími výjezd kratší než 24 hodin;
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Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 
30. prosince 2003 o rejstříku rybářského 
loďstva Unie;

Or. es

Odůvodnění

Drobný rybolov není definován pouze technickými vlastnostmi plavidla, k nimž patří 
například délka plavidla. Pro účely definice této činnosti musí být zohledněny také další 
charakteristiky, např. délka rybářského výjezdu.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „hospodářským subjektem v odvětví 
rybolovu“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která provozuje nebo 
vlastní podnik zaměřený na činnost 
spojenou s některou z fází řetězce výroby 
produktů rybolovu nebo v tomto podniku 
pracuje jakožto osoba samostatně 
výdělečně činná. 

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zavedena definice, která zahrne celé odvětví rybolovu, s cílem upřesnit dosah 
podpor stanovených v novém nařízení, které by se měly v mnoha případech týkat všech 
hospodářských subjektů včetně zástupců tradičního lovu tuňáků či pomocných rybolovných 
profesí (výrobců sítí, baličů atd.). 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného 
a konkurenceschopného rybolovu 

(a) podpoře konkurenceschopného 
rybolovu a akvakultury, včetně činností 
týkajících se zpracování a uvádění na trh, 
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a akvakultury; a také podpoře hospodářské, sociální 
a environmentální udržitelnosti těchto 
odvětví;

Or. es

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že v rámci cílů nového fondu musí být nutně posíleno sociálně-
hospodářské hledisko. Nelze totiž zapomínat na to, že rybolovné činnosti mají významný 
dopad na prosperitu mnohých pobřežních oblastí Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 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, včetně 
diverzifikace do jiných odvětví námořního 
hospodářství.

Or. es

Odůvodnění

Navrhovatelka navrhuje, aby byla priorita, kterou navrhla Evropská komise, rozdělena na dvě 
části. Domnívá se totiž, že není důvod k tomu, aby k diverzifikaci muselo docházet výhradně 
mimo oblast rybolovu. Rybolovné činnosti mohou být významným zdrojem zaměstnanosti, 
který by neměl být soustavně přehlížen.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) růst námořního hospodářství, včetně 
zmírňování změny klimatu.

Or. es
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Odůvodnění

Navrhovatelka navrhuje, aby byla priorita b), kterou navrhla Evropská komise, rozdělena na 
dvě části.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžné podmínky vypouští se
Pro EMFF se použijí předběžné podmínky 
uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Komise by měla předběžné podmínky lépe prostudovat a měla by přednostně zachovat ty 
z nich, které jsou zaměřeny na zlepšení účinnosti fondu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily jiných případů nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky vážně 
ohrožujících udržitelnost dotčených 
populací.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Znění návrhu, který předložila Evropská komise, vytváří právní nejistotu.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) určit ostatní případy nedodržení 
uvedené v odst. 1 písm. c), které vážně 
ohrožují udržitelnost dotčených populací.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Znění návrhu, který předložila Evropská komise, vytváří právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) stavba nových rybářských plavidel 
nebo dovoz rybářských plavidel;

Or. es

Odůvodnění

Podpory určené na vyřazování rybářských plavidel z provozu jsou nezbytné pro další 
restrukturalizaci evropského loďstva, a tedy i pro podporu lepšího přizpůsobení rybolovné 
kapacity dostupným zdrojům. Ve zprávě Účetního dvora o fungování Evropského rybářského 
fondu se doporučuje zlepšit účinnost těchto podpor, v žádném případě však není navrhováno 
jejich zrušení.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dočasné zastavení rybolovných 
činností;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Evropské podpory určené na zastavení rybolovných činností přispívají k řešení kritických 
situací a současně minimalizují sociální náklady, které jsou s nimi spojeny.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Prostředky přidělené na vyrovnávací 
platby pro nejvzdálenější regiony podle 
kapitoly V hlavy V nepřekročí za rok:

5. Prostředky přidělené na vyrovnávací 
platby pro nejvzdálenější regiony podle 
kapitoly V hlavy V nepřekročí za rok:

4 300 000 EUR pro Azory a Madeiru, 8 300 000 EUR pro Azory a Madeiru,
5 800 000 EUR pro Kanárské ostrovy, 11 600 000 EUR pro Kanárské ostrovy,

4 900 000 EUR pro Francouzskou 
Guayanu a Réunion.

9 800 000 EUR pro Francouzskou 
Guayanu a Réunion.

Or. es

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony Evropské unie čelí velmi závažné hospodářské krizi 
a nezaměstnanosti, která dosahuje vyšší míry, než jakou představuje průměr zaznamenaný 
v Evropské unii. Navrhovatelka navrhuje zdvojnásobit položky, které mají těmto regionům 
vyrovnat vysoké náklady, které musí nést v důsledku své odlehlosti či ostrovní polohy. Je 
navrhováno celkové zvýšení o 15 milionů EUR, které by měly být odečteny z položky určené 
na financování opatření týkajících se přímého řízení EMFF. Tímto způsobem by byla 
zajištěna rozpočtová neutralita.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtové prostředky v rámci přímého 
řízení

Rozpočtové prostředky v rámci přímého 
řízení

Částka 1 047 000 000 EUR z EMFF se 
přidělí na opatření v rámci přímého řízení 
podle kapitoly I a II hlavy VI. Tato částka 
zahrnuje podporu technické pomoci podle 
článku 91.

Částka 1 032 000 000 EUR z EMFF se 
přidělí na opatření v rámci přímého řízení 
podle kapitoly I a II hlavy VI. Tato částka 
zahrnuje podporu technické pomoci podle 
článku 91.

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise by měla stručně odůvodnit náklady na opatření týkající se přímého řízení, 
neboť částka, která je stanovena v jejím návrhu, představuje příliš vysoký procentní podíl 
z rozpočtu EMFF (16 %). Navrhovatelka se domnívá, že minimální částka podpory, kterou si 
Komise vyhrazuje a která představuje pouhých 15 milionů EUR, by mohla být přesunuta do 
položek určených pro nejvzdálenější regiony Evropské unie, které současná hospodářská 
krize zatěžuje v mnohem vyšší míře než ostatní země Evropské unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní zásady pro operační program vypouští se
Při přípravě operačního programu 
vezmou členské státy v úvahu tyto hlavní 
zásady:
a) začlení se příslušné kombinace 
opatření vztahující se ke každé z priorit 
Unie a logicky vyplývající z předběžného 
hodnocení a analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („SWOT“);
b) do programu je začleněn přiměřený 
přístup k inovacím a opatření ke 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
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se této změně;
c) plánuje se vhodné opatření pro 
zjednodušení a usnadnění provádění 
programu;
d) případně soulad opatření v rámci 
priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 6 
odst. 3 a 5 tohoto nařízení s víceletým 
vnitrostátním strategickým plánem pro 
akvakulturu uvedeným v článku 43 
[nařízení o společné rybářské politice].

Or. es

Odůvodnění

Tento článek je zbytečný, neboť pouze opakuje ustanovení, která jsou již obsažena v jiných 
částech nařízení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podporu sociálního dialogu na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni 
za účasti rybářů a jiných příslušných 
zúčastněných stran.

(c) podporu sociálního dialogu na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni 
za účasti hospodářských subjektů v odvětví 
rybolovu a jiných příslušných 
zúčastněných stran.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit mezi příjemce také rybáře působící v oblasti 
tradičního chovu tuňáků a další skupiny profesí v odvětví rybolovu, které jsou zatím z definice 
rybářů vyloučeny, například baliče a výrobce sítí.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora uvedená v odstavci 1 se rovněž 
poskytuje manželkám samostatně 
výdělečně činných rybářů nebo – v míře 
odpovídající rozsahu jejich uznání 
vnitrostátními právními předpisy –
životním partnerům samostatně výdělečně 
činných rybářů, kteří nejsou zaměstnanci 
ani obchodními partnery, pokud se běžně 
za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činných rybářů nebo 
vykonávají pomocné úkoly.

2. Podpora uvedená v odstavci 1 se rovněž 
poskytuje manželkám samostatně 
výdělečně činných hospodářských 
subjektů v odvětví rybolovu nebo – v míře 
odpovídající rozsahu jejich uznání 
vnitrostátními právními předpisy –
životním partnerům samostatně výdělečně 
činných hospodářských subjektů v odvětví 
rybolovu, které nejsou zaměstnanci ani 
obchodními partnery, pokud se běžně za 
podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činných rybářů nebo 
vykonávají pomocné úkoly.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit mezi příjemce také rybáře působící v oblasti 
tradičního lovu tuňáků a další skupiny profesí v odvětví rybolovu, které jsou zatím z definice 
rybářů vyloučeny, například baliče a výrobce sítí.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zakládání podniků mimo rybolov; (a) zakládání podniků, a to i mimo 
rybolov;

Or. es

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby k diverzifikaci a vytváření pracovních míst muselo docházet výhradně 
mimo oblast rybolovu. Na splnění těchto cílů se mohou podílet i rybolovné činnosti.
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Pozměňovací návrh 32

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.

(b) dovybavení plavidel za účelem jejich 
přeřazení na činnosti mimo rybolov.

Or. es

Odůvodnění

Zejména nyní, kdy čelíme závažné hospodářské krizi, by se měla diverzifikace a vytváření 
pracovních míst týkat veškerých evropských rybářských plavidel bez rozdílu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) nákup plavidel mladými podnikateli.

Or. es

Odůvodnění

V návrhu, který předložila Evropská komise, není uvedeno žádné opatření podporující 
generační výměnu v odvětví rybolovu. Je však zapotřebí podpořit vytváření pracovních míst 
pro mladé osoby.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje 
rybářům, kteří:

Podpora podle odst. 1 písm. a) se poskytuje 
hospodářským subjektům v odvětví 
rybolovu, které:
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Or. es

Odůvodnění

Diverzifikace a vytváření pracovních míst se musí týkat celého odvětví rybolovu. 
Terminologie, která je použita v návrhu, není v tomto ohledu dostatečně jasná.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka finanční pomoci poskytnuté 
podle odst. 1 písm. a) nepřesáhne 50 % 
rozpočtu předpokládaného 
v podnikatelském plánu pro každou operaci 
a nepřekročí maximální výši 50 000 EUR 
pro každou operaci.

6. Částka finanční pomoci poskytnuté 
podle odst. 1 písm. a) nepřesáhne 50 % 
rozpočtu předpokládaného 
v podnikatelském plánu pro každou 
operaci.

Or. es

Odůvodnění

Maximální výše 50 000 EUR byla stanovena nahodile a mohla by způsobit omezení 
investičních příležitostí.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 33 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana zdraví a bezpečnost na plavidlech Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Or. es

Odůvodnění

Mezi příjemce zaváděných podpor by měli patřit všichni rybáři, a to včetně řadových rybářů, 
rybářů provádějících tradiční lov tuňáků a zástupců pomocných profesí v rybolovu. 



PA\911407CS.doc 25/51 PE494.699v01-00

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zlepšit rybářům pracovní 
podmínky na palubě plavidel může EMFF 
podporovat investice do rybářských 
plavidel nebo do jednotlivých zařízení za 
předpokladu, že tyto investice přesahují 
standardy vyžadované podle 
vnitrostátního práva nebo práva Unie.

1. S cílem zlepšit hospodářským 
subjektům v odvětví rybolovu pracovní 
podmínky může EMFF podporovat 
investice do jednotlivých zařízení, 
zaměřené na zlepšení bezpečnosti, 
pracovních podmínek, hygieny, jakosti 
produktů, energetické účinnosti 
a selektivity, a to za předpokladu, že
nezpůsobí zvýšení rybolovné kapacity.

Or. es

Odůvodnění

Mezi příjemce zaváděných podpor by měli patřit všichni rybáři, a to včetně řadových rybářů, 
rybářů provádějících tradiční lov tuňáků a zástupců pomocných profesí v rybolovu. Kromě 
toho by měly být upřesněny oblasti, jichž by se měly týkat investice zaměřené na zlepšení 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje rybářům nebo 
majitelům rybářských plavidel.

2. Podpora se poskytuje hospodářským 
subjektům v odvětví rybolovu nebo 
majitelům rybářských plavidel či 
rybolovných zařízení.

Or. es

Odůvodnění

Mezi příjemce podpor určených ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci by měly 
patřit všechny hospodářské subjekty v odvětví rybolovného průmyslu, a to včetně řadových 
rybářů, rybářů provádějících tradiční lov tuňáků, zástupců pomocných profesí v rybolovu 
i majitelů rybářských plavidel či rybolovných zařízení.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud operace spočívá v investici do 
plavidla, podpora není poskytnuta více 
než jednou během programového období 
téhož rybářského plavidla. Pokud operace 
spočívá v investici do jednotlivého 
vybavení, podpora pro téhož příjemce není 
poskytnuta více než jednou během 
programového období.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Nová omezení, která Komise navrhla v souvislosti s četností podpor určených na zlepšení 
ochrany zdraví a bezpečnosti, narušují plnění cílů, které tento článek sleduje. Navrhovatelka 
s těmito omezeními nesouhlasí, neboť potřebný objem investic nelze předvídat.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 150 
zmocněna k přijetí aktu v přenesené 
pravomoci s cílem určit druhy operací 
způsobilých podle odstavce 1.

4. Způsobilé operace budou uvedeny 
v operačním programu a v kritériích pro 
výběr.

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise by neměla mít zmocnění určovat druhy způsobilých operací prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) trvalé zastavení rybolovných činností 
rybářských plavidel; 

Or. es

Odůvodnění

Podpory na trvalé zastavení činnosti přispěly v minulosti k restrukturalizaci odvětví rybolovu 
a v budoucnosti bude zapotřebí provést nové úpravy rybolovné kapacity za účelem zachování 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) dočasné zastavení rybolovných 
činností, ve prospěch majitelů rybářských 
plavidel a rybářů.

Or. es

Odůvodnění

Podpory určené na dočasné zastavení činností jsou nezbytné ke snížení sociálních nákladů 
vyplývajících z drastického snižování rybolovné kapacity.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Činnost rybářského plavidla lze trvale 
zastavit pouze vyřazením tohoto plavidla 
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nebo jeho přeřazením na jiné činnosti, 
a to pod vlajkou členského státu 
a zapsáním plavidla v rámci Společenství 
pro účely činností netýkajících se 
rybolovu. 

Or. es

Odůvodnění

Podpory určené na trvalé zastavení činnosti přispěly k restrukturalizaci odvětví rybolovu 
snížením sociálních nákladů vyplývajících z drastického snižování rybolovné kapacity, které 
bylo prováděno za účelem lepšího zachování rybolovných zdrojů. Tento druh podpor by proto 
měl být zachován bez ohledu na to, zda bude zaveden systém převoditelných koncesí 
k rybolovu či nikoli.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V důsledku trvalého zastavení činnosti 
se příslušnému plavidlu s konečnou 
platností odnímá jeho rybolovná kapacita 
a případně i koncese k rybolovu. 

Or. es

Odůvodnění

Podpory na trvalé zastavení činnosti přispěly v minulosti k restrukturalizaci odvětví rybolovu, 
a vzhledem k tomu, že v budoucnosti bude zapotřebí provést nové úpravy rybolovné kapacity, 
by měly být tyto podpory zachovány.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Dočasné zastavení činnosti plavidla lze 
provést pouze v rámci technického 
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opatření přijatého v souladu s čl. 8 písm. 
d) a e) nařízení o společné rybářské 
politice.

Or. es

Odůvodnění

Podpory na trvalé a dočasné zastavení činnosti přispěly k restrukturalizaci odvětví rybolovu 
snížením sociálních nákladů vyplývajících z uplatňování opatření na zachování rybolovných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Trvalé zastavení činnosti rybářských 
plavidel lze provést pouze v rámci opatření 
pro zachování zdrojů stanoveného v čl. 7 
písm. c) nařízení o společné rybářské 
politice.

Or. es

Odůvodnění

Trvalá a dočasná zastavení činnosti přispěla k restrukturalizaci odvětví rybolovu snížením 
sociálních nákladů vyplývajících z uplatňování opatření na zachování rybolovných zdrojů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Podpory určené na uplatňování opatření 

pro řízení rybolovné kapacity
1. Za účelem zajištění účinného 
uplatňování řízení rybolovné kapacity 
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stanovené v článku 34 nařízení o společné 
rybářské politice lze z prostředků EMFF 
poskytnout podporu na účely:
(a) trvalého zastavení rybolovných 
činností rybářských plavidel; 
(b) dočasného zastavení rybolovných 
činností rybářských plavidel, určenou 
vlastníkům rybářských plavidel 
a rybářům, pokud je tato podpora 
nezbytná pro dosažení stanovených cílů 
týkajících se trvalého zastavení činnosti.
2. Podpory stanovené v odstavci 1 budou 
prováděny prostřednictvím plánů pro 
vyřazování plavidel z provozu,
schválených řídícím orgánem EMFF.

Or. es

Odůvodnění

Řízení rybolovných kapacit by se mělo opírat o jasně stanovená opatření strukturální 
podpory, aby byla zajištěna jeho účinnost ve všech druzích rybolovných oblastí a regionů. 
Podpory určené na zastavení činnosti by měly být zachovány bez ohledu na to, zda bude 
v Evropské unii zaveden režim převoditelných koncesí k rybolovu či nikoli, neboť dopad 
tohoto režimu na snižování rybolovné kapacity bude pozvolný a nebude se ostatně týkat všech 
loďstev. Zachování podpor určených na zastavení činnosti je nezbytné i proto, aby bylo možné 
čelit kritickým situacím, k nimž patří například ukončení dohod se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35b
Podpory pro rybáře postižené uplatněním 

opatření určených na trvalé zastavení 
činnosti rybářských plavidel

Za účelem zlepšení situace rybářů, kteří 
ztratí zaměstnání v důsledku trvalého 
zastavení činnosti plavidla, na němž 
pracují, lze z prostředků EMFF hradit 
socioekonomická vyrovnávací opatření 
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pro účely:
(a) předčasného odchodu z odvětví 
rybolovu, včetně předčasného odchodu 
do důchodu;
(b) jednorázové vyrovnávací platby pro 
rybáře, kteří pracovali na plavidle 
nejméně dvanáct měsíců jako rybáři. Tato 
vyrovnávací platba musí být vrácena podle 
uplynulé doby, začne-li příjemce znovu 
vykonávat povolání ve lhůtě kratší než 
jeden rok po jejím vyplacení.

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zavedena opatření zaměřená na socioekonomickou podporu, která mohou zlepšit 
situaci rybářů postižených trvalým zastavením činnosti plavidla. Navrhovatelka nesouhlasí 
s argumenty, jimiž Komise prosazuje zrušení těchto podpor, a domnívá se, že důsledkem 
tohoto zrušení by byly velmi vysoké sociální náklady.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem snížení dopadu rybolovu na 
mořské prostředí, podpory odstranění 
výmětů a usnadnění přechodu na využívání 
živých mořských biologických zdrojů, díky 
němuž dochází k obnově a zachování 
populací lovených druhů nad úrovní, která 
zajistí maximální trvale udržitelný výnos
(MSY), může EMFF podporovat investice 
do vybavení:

1. Za účelem snížení dopadu rybolovu na 
mořské prostředí, podpory snížení výmětů 
a usnadnění přechodu na využívání živých 
mořských biologických zdrojů, díky němuž 
dochází k obnově a zachování populací 
lovených druhů na úrovních, které umožní 
přiblížit se dosažení maximálního trvale 
udržitelného výnosu (MSY), může EMFF 
podporovat investice do vybavení:

Or. es

Odůvodnění

Společná rybářská politika si musí v oblasti zachování rybolovných zdrojů vytknout 
realistické cíle.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se pro totéž rybářské plavidlo 
Unie a pro stejný typ zařízení neposkytne 
více než jednou během programového 
období.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Omezení, které Komise navrhla, ohrožuje úspěšné uplatnění opatření zaměřených na omezení 
dopadu rybolovu na námořní prostředí. Je možné, že podporu bude třeba u jednoho plavidla 
poskytnout několikrát, a proto není jasné, proč Komise v tomto nařízení navrhuje uvedené 
nové omezení.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora je udělena pouze tehdy, pokud 
zařízení nebo jiné vybavení uvedené 
v odstavci 1 má prokazatelně lepší výběr 
velikosti nebo nižší dopad na necílové 
druhy než standardní zařízení nebo jiné 
vybavení povolené podle právních 
předpisů Unie nebo příslušných 
vnitrostátních právních předpisů 
členských států přijatých v rámci 
regionalizace podle [nařízení o společné 
rybářské politice].

3. Podpora je udělena pouze tehdy, pokud 
zařízení nebo jiné vybavení uvedené 
v odstavci 1 prokazatelně omezují fyzické 
a biologické dopady rybolovných činností.

Or. es

Odůvodnění

Návrh, který předložila Komise, příliš omezuje rozsah podpory.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) organizacím rybářů uznaným členským 
státem.

(c) hospodářským subjektům v odvětví 
rybolovu, které vlastní rybolovné zařízení, 
které má být vyměněno, a které 
vykonávaly rybolovnou činnost po dobu 
nejméně 60 dnů během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti.

Or. es

Odůvodnění

Podpora by se měla vztahovat na všechny pracovníky v odvětví rybolovu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Podpora určená ke zmírnění následků 

mimořádných událostí
Za účelem zmírnění hospodářské situace 
způsobené mimořádnou událostí, která 
znemožnila obvyklý průběh rybolovné 
činnosti, lze z prostředků EMFF 
poskytnout podporu na dočasné zastavení 
rybolovných činností určenou majitelům 
rybářských plavidel a rybářům. Za 
mimořádnou událost se nepovažuje 
událost vzniklá v důsledku uplatnění 
opatření na zachování rybolovných 
zdrojů.

Or. es
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Odůvodnění

Kromě opatření zaměřených na zachování rybolovných zdrojů musí nařízení o EMFF zavést 
také nástroj sloužící ke zvládání mimořádných okolností, například přírodních pohrom nebo 
rozsáhlého znečištění mořského prostředí. Účelem tohoto nástroje má být dočasné zmírnění 
nepříznivé situace, v níž se nacházejí postižení majitelé plavidel a rybáři.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem přispět k odstranění výmětů 
a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na 
využívání živých mořských biologických 
zdrojů, díky němuž dochází k obnově a
zachování populací lovených druhů nad 
úrovní, která zajistí maximální trvale 
udržitelný výnos, může EMFF podporovat 
projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění 
nových technických a organizačních 
znalostí snižujících dopady rybolovných 
činností na životní prostředí nebo dosažení 
udržitelnějšího využívání mořských 
biologických zdrojů.

1. S cílem přispět ke snížení výmětů 
a vedlejších úlovků a usnadnit přechod na 
využívání živých mořských biologických 
zdrojů, díky němuž dochází k obnově a 
zachování populací lovených druhů 
přibližně na úrovni maximálního trvale 
udržitelného výnosu, může EMFF 
podporovat projekty zaměřené na vývoj 
nebo zavádění nových technických 
a organizačních znalostí snižujících dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
nebo dosažení udržitelnějšího využívání 
mořských biologických zdrojů.

Or. es

Odůvodnění

Měly by být stanoveny realistické cíle.

Pozměňovací návrh 55

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 

2. Podpora bude udělena pouze majitelům 
rybářského plavidla.
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plavidlo se neposkytne více než jednou 
během programového období.

Or. es

Odůvodnění

Omezení, která navrhuje Komise, by mohla narušit dosažení cílů, které mají být plněny 
v oblasti boje proti změně klimatu. Podpory určené na motory jsou nezbytné pro zlepšení 
energetické účinnosti. Není tedy žádný důvod ke zrušení těchto podpor. Na druhou stranu pak 
tento pozměňovací návrh zachovává možnost poskytnout v případě potřeby několik investic 
během jednoho programového období.

Pozměňovací návrh 56

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. es

Odůvodnění

Omezení, která navrhuje Komise, by mohla narušit dosažení vytyčených cílů. Proto by měla
být stanovena možnost poskytnout v případě potřeby několik investic během jednoho 
programového období.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 41 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rybářské přístavy, místa vykládky 
a přístřešky

Rybářské přístavy, místa 
vykládky, přístřešky a aukční síně

Or. es
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Odůvodnění

V nařízení by měla být stanovena možnost zlepšení zastaralých infrastruktur aukčních síní.

Pozměňovací návrh 58

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. Za účelem zvyšování kvality vyložených 
produktů, zvyšování energetické účinnosti, 
přispívání k ochraně životního prostředí, 
zlepšování bezpečnosti a pracovních 
podmínek, zajištění optimálního 
zásobování palivy, vodou, ledem 
a elektřinou, zlepšování podmínek 
skladování a dražby produktů rybolovu 
a zabezpečení elektronického řízení 
rybolovných činností může EMFF 
podporovat investice vylepšující 
infrastrukturu rybářských přístavů nebo 
míst vykládky a aukčních síní, včetně 
investicí do zařízení na vybírání odpadu 
a znečišťujících předmětů z moře

Or. es

Odůvodnění

Cíle podpor určených ke zlepšení infrastruktur by měly být rozšířeny. V nařízení by měla být 
stanovena možnost zlepšení zastaralých infrastruktur aukčních síní.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora se nevztahuje na výstavbu 
nových přístavů, nových míst vykládky 
nebo nových aukčních síní.

4. Podpora se nevztahuje na výstavbu 
nových přístavů nebo nových míst 
vykládky.
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Or. es

Odůvodnění

Podpory na výstavbu nových aukčních síní by neměly být vyloučeny vzhledem k tomu, že je 
zapotřebí nahradit ty z nich, které jsou již zastaralé.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) diverzifikace příjmů pocházejících 
z podniků akvakultury prostřednictvím 
rozvoje doplňkových aktivit mimo 
akvakulturu.

(c) diverzifikace příjmů pocházejících 
z podniků akvakultury prostřednictvím 
rozvoje doplňkových aktivit mimo hlavní
činnost spočívající v akvakultuře.

Or. es

Odůvodnění

Vhodným podnikatelským záměrem pro podniky v oblasti akvakultury je diverzifikace směrem 
k doplňkovým činnostem, které se však netýkají jejich hlavní činnosti a směřují do oblasti 
životního prostředí či cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora podle odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze podnikům akvakultury, 
a to za předpokladu, že doplňkové činnosti 
mimo akvakulturu souvisí s hlavní 
činností podniku akvakultury, například 
jde o cestovní ruch s nabídkou rybaření, 
environmentální služby v oblasti 
akvakultury a výchovné činnosti týkající se 
oblasti akvakultury.

2. Podpora podle odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze podnikům akvakultury, 
a to na činnosti, které doplňují hlavní 
činnost spočívající v akvakultuře, 
například jde o cestovní ruch s nabídkou 
rybaření, environmentální služby v oblasti 
akvakultury a výchovné činnosti týkající se 
oblasti akvakultury.

Or. es
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Odůvodnění

Vhodným podnikatelským záměrem pro podniky v oblasti akvakultury je diverzifikace směrem 
k doplňkovým činnostem, které se však netýkají jejich hlavní činnosti a směřují do oblasti 
životního prostředí či cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) podporu rovných příležitostí, zejména 
v souvislosti s rovností mužů a žen a se 
začleněním zdravotně postižených osob.

Or. es

Odůvodnění

Navrhovatelka navrhuje, aby byla opatření v oblasti poradenství rozšířena o podporu rovných 
příležitostí v odvětví akvakultury.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) zlepšení pracovních podmínek, včetně 
sladění pracovního a rodinného života.

Or. es

Odůvodnění

Mezi opatření v oblasti poradenství pro podniky v odvětví akvakultury by mělo být začleněno 
také zlepšení pracovních podmínek.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze veřejnoprávním 
subjektům vybraným za účelem zřízení 
poradenských služeb pro hospodářství. 
Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
pouze malým a středním podnikům 
akvakultury nebo organizacím producentů 
v oblasti akvakultury.

3. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze veřejnoprávním 
subjektům vybraným za účelem zřízení 
poradenských služeb pro hospodářství. 
Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
pouze malým a středním podnikům 
akvakultury nebo organizacím či 
sdružením producentů.

Or. es

Odůvodnění

Navrhovatelka navrhuje, aby mezi příjemce podpor zaměřených na poskytování poradenských 
služeb technické, vědecké, právní a ekonomické povahy patřila rovněž sdružení producentů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora uvedená v odst. 1 písm. a) se 
neuděluje velkým podnikům akvakultury.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zohledněna úloha, kterou by v oblasti inovací mohly hrát velké podniky. Pouze 
velké podniky jsou s to dosáhnout v této oblasti relevantních výsledků. Omezení, které 
navrhuje Komise, není proto odůvodněné.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) formy rozsáhlé akvakultury zahrnující
zachovávání a zlepšování životního 
prostředí, biologické rozmanitosti 
a udržování krajiny a tradičních 
charakteristik akvakulturních oblastí.

c) formy akvakultury zaměřené na
zachovávání a zlepšování životního 
prostředí, biologické rozmanitosti 
a udržování krajiny a tradičních 
charakteristik akvakulturních oblastí.

Or. es

Odůvodnění

Není důvod k domněnce, že rozsáhlá akvakultura je k životnímu prostředí šetrnější než jiné 
formy akvakultury.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) zakládání a fungování sdružení na 
ochranu zdraví v odvětví akvakultury.

Or. es

Odůvodnění

Sdružení na ochranu zdraví již velmi účinně pracují v oblasti živočišné výroby na pevnině.
Navrhovatelka navrhuje, aby byla činnost těchto sdružení prosazována i v odvětví 
akvakultury, které představuje jedinou oblast živočišné výroby, v níž zatím není poskytována 
podpora Společenství.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) náklady na sběr a odstraňování 
mrtvých těl zvířat v provozovnách, a to 
v důsledku přirozeného úmrtí, nehod 
v provozovnách, porážek a zahrabání 
přímo v provozovně, z veterinárních 
důvodů a po předběžném povolení 
správního orgánu.

Or. es

Odůvodnění

Náklady, které musí provozovny nést v souvislosti se sběrem a odstraňováním mrtvých těl 
zvířat, jsou velmi vysoké. Navrhovatelka proto navrhuje, aby byly tyto náklady začleněny mezi 
opatření, na něž se vztahuje pojištění kryté z prostředků EMFF.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajišťují významné zastoupení odvětví 
rybolovu a akvakultury.

(b) zajišťují většinové zastoupení odvětví 
rybolovu a akvakultury.

Or. es

Odůvodnění

Výraz „významné“ nevystihuje jednoznačně míru, v jaké má být odvětví rybolovu 
a akvakultury zastoupeno v tzv. místních akčních skupinách v oblasti rybolovu (FLAG).
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora diverzifikace a vytváření 
pracovních míst v rybolovných oblastech, 
zejména v jiných námořních odvětvích;

(b) podpora diverzifikace a vytváření 
pracovních míst v rybolovných oblastech, 
a to i v jiných námořních odvětvích;

Or. es

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby k diverzifikaci hospodářských činností mělo docházet zejména 
v jiných námořních odvětvích. Odvětví rybolovu může být zdrojem příležitostí, které by neměly 
být opomíjeny.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do poskytované podpory mohou patřit 
opatření podle kapitol I a II této hlavy za 
předpokladu, že existují jasné racionální 
důvody pro jejich správu na místní úrovni.
Pokud je podpora poskytována na operace 
odpovídající těmto opatřením, použijí se 
příslušné podmínky a sazby příspěvku na 
jednotlivé operace uvedené v kapitolách I 
a II této hlavy.

2. Do poskytované podpory mohou patřit 
opatření podle kapitol I, II a IV této hlavy 
za předpokladu, že existují jasné racionální 
důvody pro jejich správu na místní úrovni.
Pokud je podpora poskytována na operace 
odpovídající těmto opatřením, použijí se 
příslušné podmínky a sazby příspěvku na 
jednotlivé operace uvedené 
v kapitolách I, II a IV této hlavy.

Or. es

Odůvodnění

Do provádění strategií místního rozvoje je třeba doplnit rovněž uvádění na trh a zpracování, 
a to s ohledem na jejich významnou úlohu při vytváření pracovních míst.
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Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) finanční pomoc za rok nesmí překročit 
tyto procentní výše průměrné roční 
hodnoty produkce uváděné na trh v prvním 
prodeji členy organizace producentů 
v období 2009–2011. V případě, že 
členové organizace producentů neměli 
v letech 2009–2011 žádnou produkci 
uvedenou na trh, vezme se v úvahu 
průměrná roční hodnota produkce uváděné 
na trh v prvních třech letech produkce 
těchto členů:

(c) finanční pomoc za rok nesmí překročit 
2 % průměrné roční hodnoty produkce 
uváděné na trh v prvním prodeji členy 
organizace producentů v období 2009–
2011. V případě, že členové organizace 
producentů neměli v letech 2009–2011 
žádnou produkci uvedenou na trh, vezme 
se v úvahu průměrná roční hodnota 
produkce uváděné na trh v prvních třech 
letech produkce těchto členů.

– 1 % v roce 2014
– 0,8 % v roce 2015
– 0,6 % v roce 2016
– 0,4 % v roce 2017
– 0,2 % v roce 2018

Or. es

Odůvodnění

Podpory skladování představují jediná opatření zaměřená na stabilizaci trhů, která by měla 
být podle návrhu Evropské komise zachována i v příštím programovém období. Tento nástroj 
je tedy třeba zachovat, aby bylo možné čelit výkyvům trhu.

Pozměňovací návrh 73

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. es
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Odůvodnění

Podpory skladování představují jediná opatření zaměřená na stabilizaci trhů, která by měla 
být podle návrhu Evropské komise zachována i v příštím programovém období. Tento nástroj 
je tedy třeba zachovat, aby bylo možné čelit výkyvům trhu.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Vyrovnávací příspěvek určený 

producentům tuňáka
1. Z prostředků EMFF lze poskytnout 
podporu ve formě vyrovnávacího 
příspěvku určeného organizacím 
producentů v případě takového poklesu 
dovozních cen tuňáka určeného pro 
zpracování ve formě konzerv, který by 
mohl ohrozit výši příjmů producentů ve 
Společenství.
2. Podpora se udělí za předpokladu 
splnění podmínek stanovených nařízením 
č. (..) o společné organizaci trhu 
s produkty rybolovu a akvakultury.

Or. es

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že by měly být zachovány vyrovnávací příspěvky, které producenti 
tuňáka v současné době pobírají jakožto náhradu za úplné a trvalé pozastavení cel 
společného celního sazebníku pro celého tuňáka pocházejícího ze třetích zemí a určeného pro 
zpracovatelský průmysl. Zrušení uvedených vyrovnávacích příspěvků by znamenalo 
jednoznačné znevýhodnění produkce Společenství.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. b – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přímého prodeje produktů rybolovu 
prováděného rybáři věnujícími se 
drobnému pobřežnímu rybolovu.

iii) přímého prodeje produktů rybolovu 
prováděného rybáři věnujícími se 
drobnému pobřežnímu rybolovu 
a řadovými rybáři.

Or. es

Odůvodnění

Podpory zaměřené na prosazování kvality by se měly týkat i sběračů měkkýšů.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) informační kampaň.

Or. es

Odůvodnění

Zavádění informačních kampaní by mohlo zlepšit uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh. Navrhovatelka proto navrhuje začlenit tyto kampaně mezi způsobilá opatření.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) organizace veletrhů a obchodních 
akcí v rámci odvětví a účast na nich.

Or. es
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Odůvodnění

Návrh předložený Komisí by měl být doplněn o další činnosti, které považuje navrhovatelka 
za nezbytné k tomu, aby se zlepšilo uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fc) zavádění inovací v podnicích.

Or. es

Odůvodnění

Návrh předložený Komisí by měl být doplněn o další činnosti, které považuje navrhovatelka 
za nezbytné k tomu, aby se zlepšilo uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fd) odborná příprava, zejména v oblasti 
inovací.

Or. es

Odůvodnění

Návrh předložený Komisí by měl být doplněn o další činnosti, které považuje navrhovatelka 
za nezbytné k tomu, aby se zlepšilo uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fe) hledání nových trhů.

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u předešlých pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ff) podpora uvádění místních a sezónních 
produktů na trh a propagace těchto 
produktů.

Or. es

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) pro zlepšení konkurenceschopnosti 
a hospodářské životaschopnosti podniků;

Or. es

Odůvodnění

Zpracovatelský průmysl má značný význam pro zajištění hospodářské udržitelnosti odvětví 
rybolovu i pro zachování a vytváření pracovních míst. Návrh, který předložila Komise, by 
proto měl být upraven tak, aby byly rozšířeny cíle podpor stanovených v rámci EMFF.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) pro zlepšení pracovních a 
hygienických podmínek, veřejného zdraví 
a jakosti;

Or. es

Odůvodnění

Zpracovatelský průmysl má značný význam pro zajištění hospodářské udržitelnosti odvětví 
rybolovu i pro zachování a vytváření pracovních míst. Návrh, který předložila Komise, by 
proto měl být upraven tak, aby byly rozšířeny cíle podpor stanovených v rámci EMFF.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dc) pro zvýšení kapacity produkce 
v případě, že existují dobré tržní vyhlídky;

Or. es

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dd) pro inovace a výzkum v odvětvových 
podnicích a  organizacích;

Or. es
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(de) pro odbornou přípravu pracovníků
v oblasti inovací;

Or. es

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(df) pro sociální opatření zaměřená na 
pracovníky;

Or. es

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. d g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dg) pro opatření zaměřená na usnadnění 
dialogu a spolupráce mezi zúčastněnými 
stranami.

Or. es
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě obecných pravidel článku 72 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] platí, že podle rozhodnutí 
Komise o schválení operačního programu 
Komise vyplatí počáteční předběžnou 
platbu na celé programové období. To 
představuje 4 % příspěvku z rozpočtu Unie 
na dotčený operační program. Tuto částku 
lze rozdělit do dvou splátek v závislosti na 
dostupnosti rozpočtových prostředků.

1. Kromě obecných pravidel článku 72 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] platí, že podle rozhodnutí 
Komise o schválení operačního programu 
Komise vyplatí počáteční předběžnou 
platbu na celé programové období. To 
představuje 7 % příspěvku z rozpočtu Unie 
na dotčený operační program. Tuto částku 
lze rozdělit do dvou splátek v závislosti na 
dostupnosti rozpočtových prostředků.

Or. es

Odůvodnění

V době, kdy musíme čelit finanční krizi, není na místě snižovat míru předběžného financování 
operačního programu z prostředků Společenství. 

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 55 odst. 7 [nařízení 
(EU) č. [...] o společných ustanoveních] 
výdaje, které se stanou způsobilými 
v důsledku změny programu podle čl. 22 
odst. 2, jsou způsobilé až od 1. ledna roku 
následujícího po podání změny.

3. Odchylně od čl. 55 odst. 7 [nařízení 
(EU) č. [...] o společných ustanoveních] 
výdaje, které se stanou způsobilými 
v důsledku změny programu podle čl. 22 
odst. 2, jsou způsobilé až od okamžiku
podání změny.

Or. es

Odůvodnění

Pokud řídící orgán podává návrh na změnu programu, ve většině případů je přitom veden 
snahou upravit či přizpůsobit zásahy novým okolnostem. Tato změna by proto měla nabýt 
účinnosti od okamžiku svého podání, stejně jako je tomu u ERF. 
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vykonává pravomoci při plném 
respektování zásady proporcionality 
a s ohledem na riziko, že nedodržení 
příslušných pravidel společné rybářské 
politiky představuje vážné nebezpečí pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází k 
obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální
trvale udržitelný výnos, pro udržitelnost 
dotčených populací nebo zachování 
mořského prostředí.

1. Komise vykonává pravomoci při plném 
respektování zásady proporcionality 
a s ohledem na riziko, že nedodržení 
příslušných pravidel společné rybářské 
politiky představuje vážné nebezpečí pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází k 
obnově a zachování populací lovených 
druhů přibližně na úrovni maximálního
trvale udržitelného výnosu, pro 
udržitelnost dotčených populací nebo 
zachování mořského prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné předběžné podmínky vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Komise by měla předběžné podmínky lépe prostudovat a měla by přednostně zachovat ty 
z nich, které jsou zaměřeny na zlepšení účinnosti fondu.


