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27.3.2019 A8-0176/276

Pozměňovací návrh 276
Marco Affronte
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro období 2021-2027 je nezbytné 
zřídit Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na 
směřování finančních prostředků 
z rozpočtu Unie na podporu společné 
rybářské politiky, unijní námořní politiky 
a unijních mezinárodních závazků 
v oblasti správy oceánů. Takové 
financování je klíčovým faktorem pro 
udržitelné rybářství a zachování 
biologických mořských zdrojů, pro 
zajišťování potravin prostřednictvím 
dodávky mořských plodů, pro růst 
udržitelné modré ekonomiky a pro zdravá, 
bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně 
řízená moře a oceány.

(1) Pro období 2021-2027 je nezbytné 
zřídit Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na 
směřování finančních prostředků 
z rozpočtu Unie na podporu provádění 
společné rybářské politiky, rámcové 
směrnice o strategii pro mořské prostředí, 
unijní námořní politiky a mezinárodních 
závazků Unie v oblasti správy oceánů. 
Takové financování je klíčovým faktorem 
pro udržitelný rybolov, včetně zachování 
mořských biologických zdrojů a mořských 
stanovišť, pro udržitelnou akvakulturu, 
pro zajišťování potravin dodávkami 
mořských produktů, pro růst udržitelné 
modré ekonomiky, pro prosperitu 
a ekonomickou a sociální soudržnost 
v rybářských a akvakulturních 
komunitách a pro zdravá, bezpečná, 
zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře 
a oceány. Podpora z ENRF by měla 
přispívat k naplňování potřeb producentů 
i spotřebitelů.
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27.3.2019 A8-0176/277

Pozměňovací návrh 277
Marco Affronte
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jako globální aktér v rámci oceánů 
a pátý největší světový producent mořských 
plodů má Unie velkou odpovědnost za 
ochranu, zachování a udržitelné využití 
oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří 
a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle 
rostoucí světovou populaci. 
V socioekonomickém zájmu Unie je také: 
udržitelná modrá ekonomika zvyšuje 
investice, pracovní místa a růst, podporuje 
inovace prostřednictvím výzkumu 
a inovací a přispívá k energetické 
bezpečnosti prostřednictvím energie 
z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře 
a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou 
hraniční kontrolu a pro globální boj proti 
trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav 
občanů v oblasti bezpečnosti.

(2) Unie se jako globální aktér 
v rámci oceánů, který disponuje největší 
námořní oblastí na světě, započítáme-li 
nejvzdálenější regiony a zámořské země 
a území, stala pátým největším 
světovým producentem mořských 
produktů a má velkou odpovědnost za 
ochranu, zachování a udržitelné využití 
oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří 
a oceánů je skutečně nezbytné pro 
rychle rostoucí světovou populaci. 
V socioekonomickém zájmu Unie je 
také: udržitelná modrá ekonomika, která 
se rozvíjí v rámci ekologických mezí, 
posiluje investice, vytváření pracovních 
míst a růst, podporuje výzkum a inovace 
a přispívá k energetické bezpečnosti 
prostřednictvím energie z oceánů. 
Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou 
navíc nezbytné pro účinnou hraniční 
kontrolu a pro globální boj proti trestné 
činnosti na moři, a tím i řešení obav 
občanů v oblasti bezpečnosti.
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27.3.2019 A8-0176/278

Pozměňovací návrh 278
Marco Affronte
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Víceletý finanční rámec uvedený 
v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet 
Unie musí i nadále podporovat rybolov 
a námořní politiky. Rozpočet ENRF 
v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 
140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by 
měly být rozděleny mezi sdílené, přímé 
a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by 
mělo být určeno na podporu v rámci 
sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na 
podporu v rámci přímého a nepřímého 
řízení. Definice národních přídělů v rámci 
sdíleného řízení pro programové období 
2021-2027 by měla vycházet z podílů 
v období 2014-2020, aby byla zajištěna 
stabilita, zejména pokud se týká dosažení 
cílů společné rybářské politiky. Zvláštní 
částky by měly být vyhrazeny pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolu 
a prosazování a shromažďování 
a zpracování údajů pro řízení rybolovu a 
k vědeckým účelům, zatímco částky pro 
trvalé zastavení a mimořádné zastavení 
činnosti rybolovných aktivit by měly být 
omezeny.

(8) VFR uvedený v nařízení (EU) 
xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí 
i nadále podporovat rybolov a námořní 
politiky. Rozpočet ENRF by měl být 
oproti rozpočtu ENRF na období 
2014–2020 zvýšen nejméně o 10 %. 
Prostředky fondu by měly být 
rozděleny mezi sdílené, přímé 
a nepřímé řízení. 87 % prostředků by 
mělo být určeno na podporu v rámci 
sdíleného řízení a 13 % na podporu 
v rámci přímého a nepřímého řízení. 
Definice národních přídělů v rámci 
sdíleného řízení pro programové 
období 2021–2027 by měla vycházet 
z podílů v období 2014–2020, aby byla 
zajištěna stabilita, zejména pokud se 
týká dosažení cílů společné rybářské 
politiky a rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí. Zvláštní částky 
by měly být vyhrazeny pro 
nejvzdálenější regiony, kontrolu 
a prosazování, shromažďování 
a zpracování údajů pro řízení rybolovu 
a vědecké účely, ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti a ekosystémů 
v mořských a pobřežních oblastech 
a rozvoj znalostí v námořní oblasti, 
zatímco částky pro trvalé a dočasné 
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zastavení rybolovných činností a pro 
investice do plavidel by měly být 
omezeny.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 Úř. věst. C […], […], s. […]. 6 Úř. věst. C […], […], s. […].
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27.3.2019 A8-0176/279

Pozměňovací návrh 279
Marco Affronte
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost vykládky je jedním 
z hlavních problémů společné rybářské 
politiky. Vyvolává podstatné změny 
v rybářských postupech pro odvětví, někdy 
s významnými finančními náklady. ENRF 
by proto měl mít možnost podporovat 
inovace a investice, které přispívají 
k plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou 
podpory než u jiných operací, jako jsou 
investice do selektivních lovných zařízení, 
do zlepšení přístavních infrastruktur a do 
uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by 
také poskytovat maximální podporu ve výši 
100 % na návrh, vývoj, monitorování, 
hodnocení a řízení transparentních systémů 
pro výměnu rybolovných práv mezi 
členskými státy („výměna kvót“) s cílem 
zmírnit dopad „blokačních druhů“ 
v důsledku povinností vykládky.

(21) Povinnost vykládky je zákonnou 
povinností a jedním z hlavních 
problémů společné rybářské politiky. 
Vede k ukončení ekologicky 
nepřijatelné praxe výmětů a 
k podstatným a důležitým změnám 
v rybářských postupech v tomto odvětví, 
někdy s významnými finančními 
náklady. Členské státy by proto měly 
využívat ENRF na podporu inovací 
a investic, které přispívají k úplnému 
a včasnému plnění povinnosti vykládky, 
s vyšší mírou podpory než u jiných 
operací, jako jsou investice do 
selektivních lovných zařízení, do 
uplatňování opatření časové 
a prostorové selektivity, do zlepšení 
přístavních infrastruktur a do uvádění 
nežádoucích úlovků na trh. Měl by také 
poskytovat maximální podporu ve výši 
100 % na návrh, vývoj, monitorování, 
hodnocení a řízení transparentních 
systémů pro výměnu rybolovných práv 
mezi členskými státy („výměna kvót“) 
s cílem zmírnit dopad „blokačních 
druhů“ v důsledku povinností vykládky.
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27.3.2019 A8-0176/280

Pozměňovací návrh 280
Marco Affronte
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0176/2019
Gabriel Mato
Evropský námořní a rybářský fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Potravinová bezpečnost se opírá 
o účinné a dobře organizované trhy, které 
zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu 
a rozmanitost dodavatelského řetězce, 
stejně jako informace pro spotřebitele. Za 
tímto účelem by měl mít ENRF možnost 
podporovat uvádění produktů rybolovu 
a akvakultury na trh v souladu s cíli 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1379/2013 („nařízení o společné 
organizaci trhu“)15. Jeho podpora by měla 
být dostupná zejména pro vytváření 
organizací producentů, provádění 
výrobních a marketingových plánů, 
propagaci nových odbytišť na trhu, a rozvoj 
a šíření informací o trhu.

(33) Potravinová bezpečnost se opírá 
o ochranu mořského prostředí, 
udržitelné řízení rybích populací, 
účinné a dobře organizované trhy, které 
zlepšují transparentnost, stabilitu, 
kvalitu a rozmanitost dodavatelského 
řetězce, stejně jako informace pro 
spotřebitele. Za tímto účelem by měl mít 
ENRF možnost podporovat uvádění 
produktů rybolovu a akvakultury na trh 
v souladu s cíli nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 
(„nařízení o společné organizaci 
trhu“)15. Jeho podpora by měla být 
dostupná zejména pro vytváření např. 
organizací producentů, včetně 
rybářských družstev a družstev 
drobných výrobců, pro provádění 
výrobních a marketingových plánů, 
podporu skladování, propagační 
a komunikační kampaně, propagaci 
nových odbytišť na trhu, provádění 
studií trhů, zachování a posílení 
Evropského střediska pro sledování 
trhu s produkty rybolovu a akvakultury 
(EUMOFA) a rozvoj a šíření informací 
o trhu.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 
1).

(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 
1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 
1).

Or. en


