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27.3.2019 A8-0176/276

Pozmeňujúci návrh 276
Marco Affronte
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Je potrebné zriadiť Európsky 
námorný a rybársky fond (ENRF) na 
obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal 
zamerať na cielené poskytovanie 
finančných prostriedkov z rozpočtu Únie 
na podporu spoločnej rybárskej politiky 
(SRP), námornej politiky Únie a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
správy oceánov. Takéto financovanie je 
kľúčovým faktorom udržateľného 
rybolovu a ochrany morských 
biologických zdrojov, potravinovej 
bezpečnosti prostredníctvom dodávok 
morských potravinových produktov, rastu 
udržateľného modrého hospodárstva a 
zdravých bezpečných, chránených, čistých 
a udržateľne spravovaných morí a 
oceánov.

(1) Je potrebné zriadiť Európsky 
námorný a rybársky fond (ENRF) na 
obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal 
zamerať na cielené poskytovanie 
finančných prostriedkov z rozpočtu Únie 
na podporu vykonávania spoločnej 
rybárskej politiky (SRP), rámcovej 
smernice o morskej stratégii, námornej 
politiky Únie a medzinárodných záväzkov 
Únie v oblasti správy oceánov. Takéto 
financovanie je kľúčovým faktorom pre 
udržateľný rybolov vrátane ochrany 
morských biologických zdrojov a biotopov, 
pre udržateľnú akvakultúru, potravinovú 
bezpečnosť prostredníctvom dodávok 
morských potravinových produktov, rast 
udržateľného modrého hospodárstva, 
prosperitu a hospodársku a sociálnu 
súdržnosť v rybárskych a akvakultúrnych 
spoločenstvách a zdravé bezpečné, 
chránené, čisté a udržateľne spravované 
moria a oceány. Podpora z fondu EFNR 
by mala prispieť k uspokojeniu potrieb 
producentov i spotrebiteľov.
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27.3.2019 A8-0176/277

Pozmeňujúci návrh 277
Marco Affronte
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ako globálny aktér v oblasti 
oceánov a piaty najväčší výrobca morských 
potravín na svete má Únia veľkú 
zodpovednosť za ochranu, zachovanie a 
udržateľné využívanie oceánov a ich 
zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre 
rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský 
význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-
ekonomický záujem: udržateľné modré 
hospodárstvo podporuje investície, 
pracovné miesta a rast, napomáha výskumu 
a inováciám a prispieva k energetickej 
bezpečnosti prostredníctvom energie z 
oceánov. Okrem toho sú bezpečné 
a chránené moria a oceány nevyhnutné na 
účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový 
boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. 
súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti 
občanov.

(2) Ako globálny aktér s najväčšou 
námornou plochou na svete, ak sa 
doňho zahrnú najvzdialenejšie regióny 
a zámorské krajiny a územia, sa Únia 
stala piatym najväčším výrobcom 
morských potravín na svete a má veľkú 
zodpovednosť za ochranu, zachovanie a 
udržateľné využívanie oceánov a ich 
zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má 
pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu 
obrovský význam. Pre Úniu predstavuje 
aj sociálno-ekonomický záujem: 
udržateľné modré hospodárstvo, ktoré 
sa rozvíja v rámci ekologických limitov, 
podporuje investície, pracovné miesta a 
rast, napomáha výskumu a inováciám a 
prispieva k energetickej bezpečnosti 
prostredníctvom energie z oceánov. 
Okrem toho sú bezpečné a chránené 
moria a oceány nevyhnutné na účinnú 
hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj 
proti námornej trestnej činnosti, t. j. 
súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti 
občanov.
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27.3.2019 A8-0176/278

Pozmeňujúci návrh 278
Marco Affronte
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vo viacročnom finančnom rámci, 
ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa 
stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej 
podporovať rybársku a námornú politiku. 
Rozpočet ENRF by mal v bežných cenách 
predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z 
ENRF by mali byť rozdelené medzi 
zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na 
podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa 
malo alokovať 5 311 000 000 EUR a na 
podporu v rámci priameho a nepriameho 
riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 
EUR. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä 
pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa 
národné alokácie v rámci zdieľaného 
riadenia v programovom období 2021 – 
2027 mali vymedziť na základe akcií 
ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné 
sumy by mali byť vyhradené pre 
najvzdialenejšie regióny, kontrolu, 
presadzovanie, zber a spracovanie údajov 
na účely riadenia rybárstva a vedecké 
účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé 
ukončenie a mimoriadne pozastavenie 
rybolovných činností by mali byť 
obmedzené.

(8) Vo VFR, ktorý sa uvádza 
v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa stanovuje, 
že rozpočet Únie musí aj naďalej 
podporovať rybársku a námornú 
politiku. Pokiaľ ide o ENRF na 
obdobie 2014 – 2020, rozpočet ENRF 
by sa mal zvýšiť aspoň o 10 %. Jeho 
zdroje by mali byť rozdelené medzi 
zdieľané, priame a nepriame riadenie. 
Na podporu v rámci zdieľaného 
riadenia by sa malo alokovať 87 % a na 
podporu v rámci priameho a 
nepriameho riadenia by sa malo 
prideliť 13 %. S cieľom zabezpečiť 
stabilitu, najmä pokiaľ ide o 
dosahovanie cieľov SRP a rámcovej 
smernice o morskej stratégii, by sa 
národné alokácie v rámci zdieľaného 
riadenia v programovom období 2021 – 
2027 mali vymedziť na základe akcií 
ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné 
sumy by mali byť vyhradené pre 
najvzdialenejšie regióny, kontrolu, 
presadzovanie, zber a spracovanie 
údajov na účely riadenia rybárstva a 
vedecké účely, ochranu a obnovu 
morskej a pobrežnej biodiverzity a 
ekosystémov a poznatky o mori, zatiaľ 
čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie 
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a dočasné pozastavenie rybolovných 
činností a na investície do plavidiel by 
mali byť obmedzené.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...]. 6 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
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27.3.2019 A8-0176/279

Pozmeňujúci návrh 279
Marco Affronte
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Povinnosť vylodiť úlovky je jednou 
z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou 
značné zmeny v rybolovných postupoch v 
rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené 
so značnými finančnými nákladmi. Malo 
by byť teda možné podporovať z ENRF 
inovácie a investície, ktoré prispievajú k 
vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s 
vyššou intenzitou pomoci ako sa uplatňuje 
na iné operácie (investície do selektívneho 
rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie 
prístavných infraštruktúr a na 
obchodovanie s nechcenými úlovkami). 
Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu 
intenzitu pomoci vo výške 100 % pri 
navrhovaní, vývoji, monitorovaní, 
hodnotení a riadení transparentných 
systémov výmeny rybolovných možností 
medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s 
cieľom zmierniť účinok „blokačných 
druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia.

(21) Povinnosť vylodiť úlovky je 
právnou povinnosťou a jednou z 
hlavných výziev SRP. Prináša so sebou 
skoncovanie s environmentálne 
neprijateľnou praxou vyhadzovania 
úlovkov, ako aj významné a zásadné 
zmeny v rybolovných postupoch v rámci 
odvetvia, ktoré sú miestami spojené so 
značnými finančnými nákladmi. Členské 
štáty by preto mali ENRF využívať na 
podporu inovácií a investícií, ktoré 
prispievajú k plnohodnotnému 
a včasnému vykonávaniu povinnosti 
vylodiť úlovky, s vyššou intenzitou 
pomoci, než aká sa uplatňuje na iné 
operácie (investície do selektívneho 
rybárskeho výstroja, ako aj do 
uplatňovania opatrení v oblasti časovej 
a priestorovej selektívnosti, investície na 
zlepšenie prístavných infraštruktúr a na 
obchodovanie s nechcenými úlovkami). 
Okrem toho by mal poskytnúť 
maximálnu intenzitu pomoci vo výške 
100 % pri navrhovaní, vývoji, 
monitorovaní, hodnotení a riadení 
transparentných systémov výmeny 
rybolovných možností medzi členskými 
štátmi („výmena kvót“) s cieľom 
zmierniť účinok „blokačných druhov“ 
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spôsobený povinnosťou vylodenia.
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27.3.2019 A8-0176/280

Pozmeňujúci návrh 280
Marco Affronte
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0176/2019
Gabriel Mato
Európsky námorný a rybársky fond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Potravinová bezpečnosť sa opiera o 
efektívne a dobre organizované trhy, ktoré 
zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a 
rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj 
informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel 
by malo byť možné podporovať z ENRF 
obchodovanie s produktmi rybolovu a 
akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1379/2013 („nariadenie o spoločnej 
organizácií trhov“)15. V prvom rade by mali 
byť k dispozícii finančné prostriedky 
určené na zakladanie organizácií výrobcov, 
vykonávanie výrobných a marketingových 
plánov, podporu nových trhových odbytísk 
a rozvoj a šírenie informácií o trhu.

(33) Potravinová bezpečnosť sa 
opiera o ochranu morského prostredia, 
udržateľné obhospodarovanie 
populácií rýb, efektívne a dobre 
organizované trhy, ktoré zlepšujú 
transparentnosť, stabilitu, kvalitu a 
rozmanitosť dodávateľského reťazca, 
ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na 
tento účel by malo byť možné 
podporovať z ENRF obchodovanie s 
produktmi rybolovu a akvakultúry v 
súlade s cieľmi nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 
(„nariadenie o spoločnej organizácií 
trhov“)15. V prvom rade by mali byť k 
dispozícii, okrem iného, finančné 
prostriedky určené na zakladanie 
organizácií výrobcov vrátane 
rybárskych družstiev a malých 
výrobcov, vykonávanie výrobných a 
marketingových plánov, pomoc na 
skladovanie, propagačné a 
komunikačné kampane, podporu 
nových trhových odbytísk, 
vypracúvanie štúdií o trhoch, 
zachovanie a posilnenie Európskeho 
strediska pre monitorovanie trhu s 
produktmi rybolovu a akvakultúry 
(EUMOFA) a rozvoj a šírenie 
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informácií o trhu.
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).
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