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Pozměňovací návrh 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že společná 
rybářská politika (SRP) je založena na 
třech pilířích, environmentálním, 
ekonomickém a sociálním, a že tento třetí 
pilíř stanoví úplné provádění evropského 
pilíře sociálních práv;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle výroční 
hospodářské zprávy Vědeckotechnického a 
hospodářského výboru pro rybářství 
(STEFC) za rok 2019 o rybářském loďstvu 
EU1 , byla v roce 2017 zachována 
ziskovost loďstva EU, když byl 
zaznamenán čistý zisk ve výši 1,3 miliardy 
EU, přičemž se v roce 2019 očekává lehké 
zlepšení výkonnost vzhledem k vyšším 
cenám za vykládku a přetrvávajícím 
nízkým cenám pohonných hmot a nízkým 
úrokovým mírám;

A. vzhledem k tomu, že podle výroční 
hospodářské zprávy Vědeckotechnického a 
hospodářského výboru pro rybářství 
(STEFC) za rok 2019 o rybářském loďstvu 
EU1 , byla v roce 2017 zachována 
ziskovost loďstva EU, když byl 
zaznamenán čistý zisk ve výši 1,3 miliardy 
EU, přičemž se v roce 2019 očekává lehké 
zlepšení výkonnost vzhledem k vyšším 
cenám za vykládku a přetrvávajícím 
nízkým cenám pohonných hmot a nízkým 
úrokovým mírám; vzhledem k tomu, že 
cílem SRP je zajistit, aby rybolov a 
akvakultura byly environmentálně, 
ekonomicky a sociálně udržitelné2a;

_________________ _________________
1 Výroční zpráva STEFC ze rok 2019 
(STECF 19-06).

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
obsah/CS/TXT/?qid=1547133726973&uri
=CELEX:32013R1380
2a https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EN/TXT/?qid=1547133726973&u
ri=CELEX:32013R1380 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém stanovisku ze dne 
27. února 2014 naléhavě vyzval Komisi, 
aby spustila zvláštní statistický program 
pro oblasti závislé na rybolovu, se 
zvláštním zaměřením na pobřežní 
a řemeslný rybolov, tradiční metody 
rybolovu a specifické obchodní kanály, 
a na práci a sociální a pracovní podmínky 
žen věnujících se sběru měkkýšů a korýšů, 
vyrábějících a opravujících sítě a žen 
pracujících v řemeslném rybolovu 
a souvisejících činnostech s cílem 
posoudit zvláštní potřeby činnosti žen 
a zlepšit sociální uznání těchto velmi 
obtížných zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že brexit „bez 
dohody“ by mohl mít dramatické důsledky 
pro evropský rybolov, neboť plavidla EU 
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již nebudou mít automaticky přístup do 
vod Spojeného království a naopak; 
vzhledem k tomu, že tato nejistota spojená 
s brexitem ztěžuje rybářům výhled do 
budoucnosti jejich podnikání, a pro mladé 
rybáře je o to složitější představit si v této 
souvislosti světlou budoucnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2 
;

B. vzhledem k tomu, že v EU v roce 
2017 bylo 152 000 rybářů, přičemž se 
odhaduje, že značné množství z nich bylo 
neplaceno;

_________________
2 V těchto počtech neplacených 
pracovních sil nejsou zahrnuty Belgie a 
Francie.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
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zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2 ; zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2 ; 
vzhledem k tomu, že počet úmrtí na celém 
světě se odhaduje na 80 osob na 100 000 
rybářů ročně, což znamená celkem 24 000 
úmrtí na celém světě ročně1a, zatímco 
neexistuje žádná rovnocenná evropská 
databáze úmrtí v odvětví rybolovu, což 
zdůrazňuje potřebu vytvoření jednoduché 
povinné databáze pro hlášení nehod;

_________________ _________________
1a FAO, Knapp, G. International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports 
Unpaid labour figures exclude Belgium 
and France.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2;

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2; 
vzhledem k tomu, že jen málo žen je 
zaměstnáno při rybolovných činnostech 
na lodích, ale značný počet z nich je často 
zaměstnáván neformálně na podporu 
činností prováděných na souši, zejména 
při drobném rybolovu;

_________________ _________________
2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

Or. it
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Pozměňovací návrh 8
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2 ;

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly2 ; 
vzhledem k tomu, že existuje několik zpráv 
o nucené práci a obchodování s lidmi v 
souvislosti s odvětvím rybolovu3a;

_________________ _________________
2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.
3a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní síly22 
;

B. netýká se českého znění
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_________________ _________________
2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v rybolovu 
EU v roce 2017 bylo přímo zaměstnáno 
151 981 rybářů, přičemž se odhaduje, že 
přinejmenším 43 747 z nich bylo 
zaměstnáno jako neplacené pracovní 
síly222 ;

B. netýká se českého znění

_________________ _________________
2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

2 V těchto počtech neplacených pracovních 
sil nejsou zahrnuty Belgie a Francie.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že nízké a 
nepředvídatelné příjmy, zdravotní a 
bezpečnostní problémy a nejisté pracovní 
podmínky představují značné překážky, 
pokud jde o přitažlivost odvětví rybolovu 
pro mladé pracovníky, což brání přenosu 
mezi generacemi v odvětví rybolovu a 
budoucnosti celého odvětví rybolovu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rozdíl mezi 
ziskovostí průmyslového rybolovu a 
ziskovostí drobného rybolovu se v 
posledních letech postupně zvyšoval, 
přičemž drobný rybolov zvláště utrpěl při 
následném a drastickém snížení loďstva i 
rybářů;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že rybářské 
loďstvo pro drobný rybolov představuje 
více než 60 % celého evropského loďstva, 
které zaměstnává nemalý počet 
pracovníků a má zásadní význam pro 
hospodářství malých pobřežních lokalit, 
které se často překrývají s hospodářsky 
postiženými oblastmi;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 
se celková zaměstnanost v rybářském 
loďstvu EU snižovala v průměru o 1,3 % 
ročně, částečně v souvislost se snižováním 
kapacity loďstva;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 
se celková zaměstnanost v rybářském 
loďstvu EU snižovala v průměru o 1,3 % 
ročně, částečně v souvislosti se snižováním 
kapacity loďstva; vzhledem k tomu, že 
drobné pobřežní loďstvo EU v roce 2018 
tvořilo 75 % aktivního loďstva a 50 % 
najaté posádky; vzhledem k tomu, že velká 
část kvót a dotací EU je přínosem pro 
průmyslové rybolovné činnosti, které často 
zaměstnávají nekvalifikované pracovníky 
na krátkodobé smlouvy a které mají jen 
malý skutečný přínos pro místní 
komunity; vzhledem k tomu, že drobné 
udržitelné rybolovné činnosti jsou 
marginalizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 
se celková zaměstnanost v rybářském 
loďstvu EU snižovala v průměru o 1,3 % 
ročně, částečně v souvislost se snižováním 
kapacity loďstva;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 
se celková zaměstnanost v rybářském 
loďstvu EU snižovala v průměru o 1,3 % 
ročně a že průměrný věk rybářů v různých 
regionech je více než 50 let a v některých 
oblastech překračuje i 60 let, což odhaluje 
vážný problém generační výměny, který 
ohrožuje pokračování rybolovných 
činností v Evropě v blízké budoucnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zákaz plavidel 
EU ve výlučné ekonomické zóně 
Spojeného království po brexitu bez 
přístupu do vod Spojeného království pro 
plavidla EU bude mít významný 
socioekonomický dopad v regionech, které 
jsou závislé na přístupu do výlučné 
ekonomické zóny Spojeného království, 
což by vedlo ke ztrátě 500- 600 plavidel a 
přibližně 6 100 pracovních míst; vzhledem 
k tomu, že některé členské státy jsou silně 
závislé na přístupu do výlučné 
ekonomické zóny Spojeného království, 
například Belgie (45 % celkových 
vykládek z výlučné ekonomické zóny 
Spojeného království), Nizozemsko (39 % 
celkových vykládek z výlučné ekonomické 
zóny Spojeného království), Irsko (35 % 
celkových vykládek z výlučné ekonomické 
zóny Spojeného království), Dánsko (34 % 
z výlučné ekonomické zóny Spojeného 
království) a Německo (31 % z výlučné 
ekonomické zóny Spojeného království)1a 
;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU(2
019)629202_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že rybolov a 
zpracování ryb jsou v Evropě převážně 
činnostmi, jimž dominují muži, a 
vzhledem k tomu, že ženy přesto hrají ve 
většině rybářských komunit klíčovou 
úlohu, a proto významně přispívají k 
tomuto odvětví; vzhledem k tomu, že i přes 
svůj přínos zůstávají ženy do značné míry 
neviditelné a jejich úloha není dostatečně 
uznávána;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že stávající 
nařízení o rybolovu NNN (1005/2008) 
usiluje o zajištění toho, aby nezákonně 
ulovené ryby nevstupovaly do EU; 
vzhledem k tomu, že NNN rybolov a 
porušování lidských a pracovních práv 
často jdou ruku v ruce; vzhledem k tomu, 
že členské státy EU byly povinny 
ratifikovat úmluvu MOP o práci v odvětví 
rybolovu (MOP C188) směrnicí Rady 
2017/159;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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Ca. vzhledem k tomu, že mnoho 
mladých lidí nespatřuje v rybolovu 
pracovní východisko, protože je to velmi 
nebezpečná a často špatně a nepravidelně 
odměňovaná činnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že povolání 
rybáře je vystaveno zvýšenému riziku 
nehod, jako je utonutí, mechanická 
zranění, zlomeniny končetin a dokonce i 
bití v důsledku kontaktu s pytláky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pobřežní 
turistika, rekreační rybolov a podpora 
kulturního dědictví pobřežních regionů 
jsou důležitými součástmi udržitelného 
rozvoje pobřežních regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že podle 
oficiálních údajů zveřejněných Evropskou 
komisí v roce 2019 činilo průměrné stáří 
evropského loďstva 29,9 let a že v odvětví 
drobného rybolovu dosáhlo 32,5 roku, což 
má významný dopad z hlediska 
environmentální udržitelnosti lodí jakož i 
přiměřenosti a modernizace jejich 
bezpečnostních zařízení a norem;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
téměř ke dvěma třetinám všech 
smrtelných pracovních úrazů v EU-27 
došlo ve stavebnictví, dopravě, 
zemědělství, zpracovatelském průmyslu, 
lesnictví a rybolovu1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že systémy, které 
členské státy zavedly pro přidělování 
rybolovných práv rybářům, představují 
překážku, která novým rybářům ztěžuje 
zahájení podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že rybolov může 
být omezen v důsledku změny klimatu, 
nicméně budou se objevovat nové činnosti 
na moři, jako makroskopické zemědělství, 
větrné elektrárny a služby v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že nezákonný, 
nehlášený a neregulovaný rybolov (NNN) 
představuje vážnou hrozbu pro globální 
mořské zdroje, což vede k vyčerpání 
rybích populací, ničení mořských 
stanovišť, narušuje hospodářskou soutěž, 
nespravedlivě penalizuje poctivé rybáře a 
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ohrožuje obživu pobřežních komunit;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že situace rybářů 
v Evropské unii se liší, mimo jiné, z 
hlediska mezd a rybolovných práv;

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že v celé Evropě 
byla zaznamenána zvyšující se 
koncentrace rybářského loďstva1a;
_________________
1a Evropská komise, Study on ownership 
and exclusive rights of fisheries means of 
production, 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že aktivní 
zapojení rybářů do sběru a předávání 
zbytků zachycených v moři na pevninu je 
zásadní pro ochranu biologické 
rozmanitosti, rybích populací a dosažení 
cílů stanovených novou zelenou dohodou, 
včetně hodnotového řetězce vytvořeného 
recyklací odpadu nasbíraného v moři;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že potřeba 
obnovit rybí populace v Baltském moři 
vede k ročnímu snížení celkových 
rybolovných kvót; vzhledem k tomu, že to 
nejen nepřispívá k přilákání nových 
rybářů do tohoto povolání, ale také vytváří 
potřebu opatření na ochranu stávajících 
pracovních míst;

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že povolání 
rybářů se často dědí z generace na 
generaci a příbřežní rybolov, zejména 
drobný pobřežní a tradiční rybolov, 
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významně přispívá k sociálně-
ekonomickému blahobytu pobřežních 
komunit, podporuje místní rozvoj, 
zachování pracovních míst a tvorbu 
pracovních míst, a to jak v 
předcházejících, tak v navazujících 
odvětvích, zásobování čerstvými rybami a 
zachování tradičních místních kultur;

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. považuje za nezbytné naléhavě 
řešit problém generační výměny v oblasti 
rybolovu a zatraktivnit práci rybáře s 
přihlédnutím k tomu, že konkrétní politiky 
zaměřené na mladé lidi by mohly být 
užitečné, ale budou nedostatečné, pokud 
nebudou přijata širší opatření k řešení 
atavistických problémů, které postihují 
toto odvětví, včetně přístupu ke 
spravedlivým a důstojným mzdám, 
přiměřené sociální ochraně, zejména ve 
fázích zastavení rybolovu a v období bez 
práce, zárukám provádění této činnosti v 
souladu s vysokými normami bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a provozovat 
toto povolání moderním způsobem a v 
souladu s výzvami udržitelnosti a 
digitalizace, které mohou významně 
přispět k dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí a k novému společenskému 
uznání rybáře jako skutečného „strážce 
moře“;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
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Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa, a vyzývá členské státy, 
aby zavedly cílené politiky na tvorbu 
různých pracovních míst a využívání 
digitálních řešení; dále podporuje 
kombinované využívání Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF) a 
nového fondu na podporu oživení v 
pobřežních oblastech;

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa s cílem konsolidovat 
pracovní místa v odvětví rybolovu a 
vytvářet nová pracovní místa, zejména v 
oblasti drobného rybolovu a měkkýšů; 
vyzývá členské státy, aby zavedly cílené 
politiky na tvorbu různých pracovních míst 
a využívání digitálních řešení s cílem 
chránit osoby ve zranitelném postavení, 
osoby se znevýhodněným sociálně-
ekonomickým postavením, ženy, 
oběti/přeživší sexuálního násilí a násilí na 
základě pohlaví, osoby LGBTI, etnické 
menšiny, Romy, migranty, osoby žijící se 
zdravotním postižením, trpící duševními 
chorobami a chronickými onemocněními 
a další marginalizované, diskriminované a 
zranitelné skupiny a skupiny, pro něž 
nejsou služby dostatečně dostupné; dále 
podporuje kombinované využívání 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR), Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF) a nového fondu 
na podporu oživení v pobřežních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa, a vyzývá členské státy, 
aby zavedly cílené politiky na tvorbu 
různých pracovních míst a využívání 
digitálních řešení; dále podporuje 
kombinované využívání Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF) a 
nového fondu na podporu oživení v 
pobřežních oblastech;

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa, a vyzývá členské státy, 
aby zavedly cílené politiky na tvorbu 
různých pracovních míst a na podporu 
digitalizace; podporuje dále kombinované 
využívání Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropského sociálního 
fondu (ESF), nového Evropského 
námořního, rybářského a akvakulturního 
fondu (ENRAF) a nového fondu na 
podporu oživení v pobřežních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa, a vyzývá členské státy, 
aby zavedly cílené politiky na tvorbu 
různých pracovních míst a využívání 
digitálních řešení; dále podporuje 
kombinované využívání Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF) a 
nového fondu na podporu oživení v 
pobřežních oblastech;

1. uznává, že pobřežní regiony 
historicky závislé na rybolovu by měly 
dostávat finanční podporu s cílem 
rozvinout nová odvětví a vytvořit nová 
pracovna místa, a vyzývá členské státy, 
aby zavedly cílené politiky na ochranu 
stávajících a vytváření nových pracovních 
míst; dále podporuje kombinované 
využívání Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropského sociálního 
fondu (ESF), Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF) a nového fondu 
na podporu oživení v pobřežních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
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Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná podle článku 349 
Smlouvy o fungování EU, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost evropským 
pravidlům a případně je upravit, aby 
odpovídaly konkrétním výzvám týkajícím 
se nejvzdálenějších regionů; vyzývá 
Evropskou unii, aby podpořila 
nejvzdálenější regiony při vytváření 
udržitelných strategií pro rozvoj modré 
ekonomiky a aby odvětví rybolovu 
postavila do středu sociálně-
ekonomického rozvoje všech svých 
regionů, které mají přednostní přístup k 
moři;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Evropský sociální 
fond byl široce využíván pro revitalizaci 
pobřežních a venkovských oblastí tím, že 
poskytl lidem vyloučeným z trhu práce 
možnosti odborné přípravy a zaměstnání 
upravené na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRF 
přispívá do ekonomiky rybolovu a mořské 
ekonomiky i k sociálnímu začleňování a 
rozvoji;

2. vítá, že Evropský sociální fond byl 
široce využíván pro revitalizaci pobřežních 
a venkovských oblastí tím, že poskytl 
podporu například zaměstnanosti, 
odborné přípravě a boji proti chudobě a 
možnostem odborné přípravy a zaměstnání 
upraveným na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRF 
přispívá do ekonomiky rybolovu a mořské 
ekonomiky i k sociálnímu začleňování a 
rozvoji; připomíná, že ze strategie pro 
rovnost žen a mužů na období 2020-2025 
plyne, že tyto a další fondy musí 
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podporovat opatření na podporu účasti 
žen na trhu práce a rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, 
investovat do pečovatelských zařízení, 
podporovat podnikání žen, bojovat proti 
genderové segregaci v určitých profesích 
a řešit je;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Evropský sociální 
fond byl široce využíván pro revitalizaci 
pobřežních a venkovských oblastí tím, že 
poskytl lidem vyloučeným z trhu práce 
možnosti odborné přípravy a zaměstnání 
upravené na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRF 
přispívá do ekonomiky rybolovu a mořské 
ekonomiky i k sociálnímu začleňování a 
rozvoji;

2. konstatuje, že Evropský sociální 
fond byl široce využíván pro revitalizaci 
pobřežních a venkovských oblastí tím, že 
poskytl lidem vyloučeným z trhu práce 
možnosti odborné přípravy a zaměstnání 
upravené na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRF 
přispívá do ekonomiky rybolovu, mořské a 
širší modré ekonomiky i k sociálnímu 
začleňování, pracovní mobility a rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Evropský sociální 
fond byl široce využíván pro revitalizaci 
pobřežních a venkovských oblastí tím, že 
poskytl lidem vyloučeným z trhu práce 
možnosti odborné přípravy a zaměstnání 

2. konstatuje, že Evropský sociální 
fond byl široce využíván pro revitalizaci 
pobřežních a venkovských oblastí tím, že 
poskytl lidem vyloučeným z trhu práce 
možnosti odborné přípravy a zaměstnání 
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upravené na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRF 
přispívá do ekonomiky rybolovu a mořské 
ekonomiky i k sociálnímu začleňování a 
rozvoji;

upravené na míru místním potřebám a 
odvětvím; vzhledem k tomu, že ENRAF 
přispívá do udržitelné modré ekonomiky, 
včetně sociálního začleňování a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje socioekonomický 
dopad brexitu na odvětví rybolovu a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vyčlenily evropské fondy na podporu 
pracovních míst, podporu udržitelného 
rybolovu a prosazování rovnosti žen a 
mužů v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby naléhavě 
zahájila iniciativy zaměřené na ukončení 
nucené práce a obchodování s lidmi v 
odvětví rybolovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu;

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu; fondy by měly rovněž 
podporovat opatření, která řeší vedlejší 
dopady zdravotní krize na osoby patřící k 
těmto zranitelným skupinám; program by 
proto měl podporovat opatření, jejichž 
cílem je řešit všechny sociální faktory 
ovlivňující zdraví, včetně genderu, s 
průřezovým přístupem s cílem odstranit 
veškeré nerovnosti v oblasti zdraví, včetně 
nerovností na základě pohlaví, reagovat 
na specifické zdravotní potřeby lidí, včetně 
zdravotních potřeb žen, a usilovat o 
zajištění nepřetržitého přístupu ke všem 
službám zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu;

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 i na nejisté 
ekonomické prognózy po skončení 
přechodného období dne 1. ledna 2021 po 
odchodu Spojeného království z EU a na 
nezbytnost toho, aby členské státy 
přidělovaly evropské prostředky na 
podporu zachování a tvorby pracovních 
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míst v odvětví rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu;

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu; zdůrazňuje, že je důležité 
chránit tato pracovní místa před důsledky 
brexitu, které znepokojují obzvláště 
pracovníky v odvětví rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu;

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury, 
transformace a komercializace produktů 
rybolovu a akvakultury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na značné hospodářské 
dopady pandemie COVID-19 a nezbytnost 
toho, aby členské státy přidělovaly 
evropské prostředky na podporu zachování 
a tvorby pracovních míst v odvětví 
rybolovu;

3. poukazuje na značné hospodářské a 
sociální dopady pandemie COVID-19 a 
nezbytnost toho, aby členské státy 
přidělovaly evropské prostředky na 
podporu zachování a tvorby pracovních 
míst v odvětví rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. důrazně odsuzuje všechny 
nenávistné verbální projevy a nepřátelská 
opatření proti rybářům; připomíná, že 
evropští rybáři splňují nejvyšší normy na 
světě, pokud jde o ochranu životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, že 
prokazují svůj závazek k této prioritě tím, 
že se neustále přizpůsobují novým a 
náročným předpisům, a že pokud v 
evropských politikách dochází ke zlepšení, 
SRP bere již po desetiletí v úvahu nutnost 
přiměřeného řízení druhů; vyzývá ke 
sdílenému respektování povolání rybářů, 
přičemž je třeba zohlednit lidskou a 
kulturní hodnotu jejich práce, její 
strategickou povahu pro naši 
potravinovou autonomii, její přínos k 
bezpečné a zdravé spotřebě potravin, 
pokud jde o znalosti a ochranu mořského 
prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že na konci roku 2019 
oznámily členské státy v kategorii 
„rybolov a akvakultura“ výdaje ve výši 
153 milionů EUR; zdůrazňuje však, že 
shromážděné údaje nejsou 
reprezentativní, neboť členské státy 
nespecifikují přesné finanční prostředky 
vyčleněné na odvětví námořní, rybářské a 
odvětví akvakultury a zároveň řeší 
regionální potřeby, pokud jde o 
vzdělávání, odbornou přípravu, 
zaměstnanost a začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj;

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj; vyzývá Komisi, aby v 
zájmu vytvoření rovných podmínek 
povolila pouze dovoz takových produktů 
rybolovu do EU, které pocházejí ze zemí, 
které mohou prokázat, že splňují 
požadavky MOP C188 tak, aby odrážely 
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regulační požadavky členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá přidanou hodnotu 
strategických změn v EU, zejména v 
oblasti zelené a digitální transformace, od 
nichž se očekává, že vytvoří v pobřežních 
regionech nová pracovní místa a dále posílí 
jejich hospodářský rozvoj;

4. vítá výhody strategických změn v 
EU, zejména v oblasti zelené a digitální 
transformace, od nichž se očekává, že 
vytvoří v pobřežních regionech nová 
pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba dodržovat cíle 
Zelené dohody pro Evropu, cíl 
udržitelného rozvoje č. 14 a Pařížskou 
dohodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj;

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa s cílem chránit 
pracovní místa v oblastech silně závislých 
na rybolovu a dále posílí jejich pracovní a 
sociální a hospodářský rozvoj; jakož i 
zachování povahy pobřežních regionů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá přidanou hodnotu 
strategických změn v EU, zejména v 
oblasti zelené a digitální transformace, od 
nichž se očekává, že vytvoří v pobřežních 
regionech nová pracovní místa a dále 
posílí jejich hospodářský rozvoj;

4. vítá přidanou hodnotu v oblasti 
zelené a digitální transformace; v této 
souvislosti však připomíná, že nikdo 
nesmí zůstat opomenut a že tyto 
transformace nesmí být na úkor 
zranitelných skupin nebo regionů; 
zdůrazňuje proto, že je třeba vytvářet nová 
kvalitní pracovní místa a dále posilovat 
hospodářský rozvoj, a to i v pobřežních 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj;

4. vítá přidanou hodnotu strategických 
změn v EU, zejména v oblasti zelené a 
digitální transformace, od nichž se 
očekává, že vytvoří v pobřežních regionech 
nová pracovní místa a dále posílí jejich 
hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je 
důležité zachovat tradiční povolání v 
odvětví rybolovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je důležité umožnit 
rybářům přizpůsobit se změnám, které tyto 
transformace přinesly;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že příbřežní rybolov 
má zásadní význam pro zachování 
kulturních tradic a postupů, neboť 
zajišťuje nejen ochranu kulturní 
rozmanitosti v dotčených regionech, ale 
také samotné přežití celých pobřežních 
komunit; dále se domnívá, že tyto tradice 
a postupy musí být zachovány;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zahájila 
iniciativy s cílem uznat práci žen v odvětví 
rybolovu a zajistit rovné odměňování žen 
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a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se 
novým tržním trendům (jako jsou např. 
ekologické potraviny, specializovaný 
cestovní ruch, prodej a podpora místních 
výrobků prostřednictvím nových 
technologií);

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu, zejména mladým lidem  a lidem 
zajímajícím se o tuto práci přístup ke 
kurzům odborné přípravy, k poradenství, 
stážím a odbornému vzdělávání, jež jim 
umožní přizpůsobit se novým tržním 
trendům (jako jsou např. ekologické 
potraviny, specializovaný cestovní ruch, 
prodej a podpora místních výrobků 
prostřednictvím nových technologií); trvá 
na tom, že je třeba poskytnout mladým 
lidem všechny příslušné informace, aby se 
mohli plně zapojit do odvětví rybolovu, s 
důrazem na možný kariérní rozvoj, 
zejména vytvářením mostů mezi drobným 
a průmyslovým rybolovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
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k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se 
novým tržním trendům (jako jsou např. 
ekologické potraviny, specializovaný 
cestovní ruch, prodej a podpora místních 
výrobků prostřednictvím nových 
technologií);

k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, včetně zdravotní a 
bezpečnostní odborné přípravy pro 
všechny pracovníky v odvětví rybolovu; 
vybízí k další kombinaci finanční podpory 
z fondů EU na takové kurzy odborné 
přípravy, poradenství, stáže a odborné 
vzdělávání pro všechny rybáře mimo 
rybářskou sezonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se 
novým tržním trendům (jako jsou např. 
ekologické potraviny, specializovaný 
cestovní ruch, prodej a podpora místních 
výrobků prostřednictvím nových 
technologií);

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
k poradenství, placeným stážím a 
odbornému vzdělávání, jež jim umožní 
přizpůsobit se novým tržním trendům (jako 
jsou např. ekologické potraviny, 
specializovaný cestovní ruch, prodej a 
podpora místních výrobků prostřednictvím 
nových technologií) s cílem začlenit více 
odborníků do odvětví, které ztrácí 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se 
novým tržním trendům (jako jsou např. 
ekologické potraviny, specializovaný 
cestovní ruch, prodej a podpora místních 
výrobků prostřednictvím nových 
technologií);

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup k poradenství, stážím, jakož i 
odbornému vzdělávání a přípravě, což jim 
umožní přizpůsobit se novým tržním 
trendům (jako jsou např. ekologické 
potraviny, krátké dodavatelské řetězce, 
specializovaný cestovní ruch, prodej a 
podpora místních výrobků prostřednictvím 
nových technologií);

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci přístup ke kurzům odborné přípravy, 
k poradenství, stážím a odbornému 
vzdělávání, jež jim umožní přizpůsobit se 
novým tržním trendům (jako jsou např. 
ekologické potraviny, specializovaný 
cestovní ruch, prodej a podpora místních 
výrobků prostřednictvím nových 
technologií);

5. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout pracovníkům v odvětví 
rybolovu a lidem zajímajícím se o tuto 
práci spravedlivý a inkluzivní přístup ke 
kurzům odborné přípravy, k poradenství, 
stážím a odbornému vzdělávání, jež jim 
umožní přizpůsobit se novým tržním 
trendům (jako jsou např. ekologické 
potraviny, specializovaný cestovní ruch, 
prodej a podpora místních výrobků 
prostřednictvím nových technologií);

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že některé členské státy 
EU mají zvláštní programy odborné 
přípravy a vzdělávání pro rybáře, zatímco 
jiné státy nemají v tomto ohledu žádné 
zvláštní programy; konstatuje, že způsoby 
odborné přípravy se v jednotlivých 
členských státech liší a zahrnují jak 
tradiční přístup prostřednictvím přenosu 
znalostí od otce do syna, tak i formální a 
odborné (vysokoškolské) vzdělávání, 
zatímco obsah nabízených programů 
odborné přípravy a vzdělávání se liší v 
jednotlivých členských státech a někdy 
dokonce i v rámci jednoho členského 
státu1b; 
_________________
1b Fishers for the Future, attracting a new 
generation of labour to the fishing 
industry and generating employment in 
coastal communities“, podkladový 
dokument PECH 2020, s. 10

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že odborná příprava 
rybářů může významně přispět k většímu 
zapojení a přínosu rybolovné činnosti k 
ochraně přírody, podpořit provádění a 
používání udržitelnějších rybolovných 
metod v souladu s cíli udržitelného 
využívání zdrojů stanovenými v rámci 
společné rybářské politiky (SRP);

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. potvrzuje, že odpovídající a 
specifické vzdělávání a odborná příprava 
jsou zásadní, mají-li být mladí lidé v 
našich pobřežních regionech 
povzbuzováni k tomu, aby udržovali 
pobřežní rybolovné činnosti a tradice;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že vzájemné uznávání 
kvalifikací a osvědčení v oblasti námořní 
bezpečnosti v EU zvýší mobilitu 
zaměstnanců a zvýší atraktivitu 
námořních profesí pro mladou generaci; 
zastává názor, že uznávání osvědčení by 
nemělo vyžadovat nadměrnou finanční a 
administrativní zátěž;

6. vybízí členské státy, aby 
vypracovaly duální námořní a rybářské 
programy odborné přípravy a společnou 
normu pro odbornou přípravu a 
certifikaci rybářů rybářského loďstva EU 
a aby propojily odbornou přípravu v 
oblasti bezpečnosti a certifikaci s 
odbornou přípravou v oblasti udržitelnosti 
s cílem zvýšit přitažlivost odvětví pro 
mladé lidi a usnadnit volný pohyb rybářů; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vyčlenily finanční prostředky na podporu 
pokrytí nákladů na certifikaci a odbornou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
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Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že vzájemné uznávání 
kvalifikací a osvědčení v oblasti námořní 
bezpečnosti v EU zvýší mobilitu 
zaměstnanců a zvýší atraktivitu námořních 
profesí pro mladou generaci; zastává 
názor, že uznávání osvědčení by nemělo 
vyžadovat nadměrnou finanční a 
administrativní zátěž;

6. připomíná, že vzájemné uznávání 
kvalifikací a osvědčení v oblasti námořní 
bezpečnosti v EU zvýší mobilitu 
zaměstnanců a zvýší atraktivitu námořních 
profesí pro mladou generaci; mělo by 
zahrnovat přizpůsobení nařízení IMO 
nařízení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že mladí rybáři by 
měli mít přístup k moderní odborné 
přípravě založené na plné dostupnosti a 
využívání digitálních nástrojů, které jsou 
stále častěji přítomny v rybolovných 
činnostech, a která je zároveň přiměřeně 
připraví na novou úlohu, kterou mají 
rybáři hrát v udržitelném rybolovu, jenž 
zahrnuje produkci zdravých, bezpečných, 
sledovatelných a kvalitních potravin, 
ochranu mořského prostředí se zvláštním 
důrazem na ochranu rybích populací, až 
po přispění k čistotě samotného moře 
společně se sběrem náhodně vyloveného 
odpadu a jeho doručením na pevninu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. je hluboce znepokojen rozdíly v 
mzdách a přístupu k sociální ochraně 
rybářů zjištěnými v evropských regionech, 
jakož i dalším významným rozdílem mezi 
životními a pracovními podmínkami 
rybářů zaměstnaných ve velkém rybolovu 
a v drobném rybolovu; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby jednaly rychle 
a ve shodě s cílem lépe podporovat a oživit 
drobný rybolov, který se rovněž ukázal 
jako udržitelnější než rozsáhlý, intenzivní 
a průmyslový rybolov, je základním 
pilířem hospodářství a tvoří identitu 
malých pobřežních lokalit;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. je přesvědčen, že by měla být 
podporována účast žen v odvětví rybolovu 
a mělo by být zaručeno zejména 
hospodářské a sociální uznání práce, 
kterou ženy již vykonávají v rámci 
činností podpory na pevnině a která často 
spadá do neformální ekonomiky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 70
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a sociálního zabezpečení a 
v této souvislosti tvorby a zachování 
pracovních míst podtržené pevnými 
přiměřenými systémy sociálního 
zabezpečení, které zajišťují, že každý má 
přístup k minimálnímu příjmu nad 
hranicí chudoby; připomíná, že rybáře je 
třeba podpořit v pokračování v profesní 
dráze na pobřeží, pokud ze zdravotních 
důvodů v oblasti fyzického a duševního 
zdraví, z důvodu znečištění a 
nedostatečného provádění rámcové 
směrnice o vodě ze strany členských států 
nebo v důsledku jiných faktorů nebudou 
moci pokračovat v práci v oblasti 
rybolovu; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod s ohledem na strategii 
pro rovnost žen a mužů 2020-2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity a 
udržitelnosti profesní dráhy a v této 
souvislosti tvorby a zachování pracovních 
míst, jakož i poskytnutí náhrady za 
ukončení rybolovných činností; 
připomíná, že rybáře je třeba podpořit v 
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jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

pokračování v profesní dráze na pobřeží, 
pokud ze zdravotních důvodů nebo v 
důsledku jiných faktorů nebudou moci 
pokračovat v práci na moři; vyjadřuje 
přesvědčení, že evropské fondy, zejména 
Evropský sociální fond, by měly podpořit 
jejich hladší profesní přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod, mimo jiné 
prostřednictvím programů celoživotního 
učení a dalších dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 

7. netýká se českého znění  
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rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 
zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

7. netýká se českého znění  

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost kontinuity 
profesní dráhy a v této souvislosti tvorby a 

7. netýká se českého znění  
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zachování pracovních míst; připomíná, že 
rybáře je třeba podpořit v pokračování v 
profesní dráze na pobřeží, pokud ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku 
jiných faktorů nebudou moci pokračovat v 
práci na moři; vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;vyjadřuje přesvědčení, že 
evropské fondy, zejména Evropský sociální 
fond, by měly podpořit jejich hladší 
profesní přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že politika soudržnosti 
EU je hlavní investiční politikou EU na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá dále členské 
státy a Komisi, aby rovněž využily 
prostředky z nástroje pro mimořádnou 
podporu, a zejména z ENRF, jako nástroje 
na zapojení občanů na místní úrovni do 
nacházení odpovědí na výzvy, jimž odvětví 
rybolovu čelí;

8. připomíná, že politika soudržnosti 
EU je hlavní investiční politikou EU na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá dále členské 
státy a Komisi, aby rovněž využily 
prostředky z nástroje pro mimořádnou 
podporu, a zejména z ENRAF, jako 
nástroje na zapojení občanů na místní 
úrovni do nacházení odpovědí na výzvy, 
jimž odvětví rybolovu čelí; naléhavě 
vyzývá ENRAF, aby dále posílil podporu 
EU rybářům na sběr ztracených lovných 
zařízení a odpadu v mořích, čímž přispěje 
k ochraně a obnově mořské a pobřežní 
biologické rozmanitosti a ekosystémů a k 
provádění evropské strategie pro plasty v 
oběhovém hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že politika soudržnosti 
EU je hlavní investiční politikou EU na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá dále členské 
státy a Komisi, aby rovněž využily 
prostředky z nástroje pro mimořádnou 
podporu, a zejména z ENRF, jako nástroje 
na zapojení občanů na místní úrovni do 
nacházení odpovědí na výzvy, jimž odvětví 
rybolovu čelí;

8. připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavní investiční politikou Unie na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá členské státy, 
aby využily nástroj pro mimořádnou 
podporu a ENRAF jako nástroje na 
zapojení občanů na místní úrovni do 
nacházení odpovědí na výzvy, jimž odvětví 
rybolovu čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že politika soudržnosti 
EU je hlavní investiční politikou EU na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá dále členské 
státy a Komisi, aby rovněž využily 
prostředky z nástroje pro mimořádnou 
podporu, a zejména z ENRF, jako nástroje 
na zapojení občanů na místní úrovni do 
nacházení odpovědí na výzvy, jimž odvětví 
rybolovu čelí;

8. připomíná, že politika soudržnosti 
EU je nástrojem investiční politiky EU na 
snížení hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů; vyzývá dále členské 
státy a Komisi, aby rovněž využily 
prostředky z nástroje pro mimořádnou 
podporu, a zejména z ENRF, jako nástroje 
na zapojení občanů na místní úrovni do 
nacházení odpovědí na výzvy, jimž odvětví 
rybolovu čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jordi Cañas
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Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem zabývající se 
místními strategiemi rozvoje lokální 
výroby potravin, lepším využíváním 
přírodních zdrojů, zvyšováním atraktivity 
venkova díky posilování služeb a kultury i 
tvorbou pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních rybářských akčních skupin v 
souladu s cíli sociální ekonomiky, jež 
představují místní partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem 
zabývající se místními strategiemi rozvoje 
lokální výroby potravin, lepším 
využíváním přírodních zdrojů, zvyšováním 
atraktivity venkova díky posilování služeb 
a kultury i tvorbou pracovních míst; 
zastává názor, že provádění takových 
strategií by se mělo podpořit z evropských 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem zabývající se 
místními strategiemi rozvoje lokální 
výroby potravin, lepším využíváním 
přírodních zdrojů, zvyšováním atraktivity 
venkova díky posilování služeb a kultury i 
tvorbou pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

9. vybízí k podpoře a možné expanzi 
úspěšných místních akčních skupin, jež 
představují místní partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem 
zabývající se místními strategiemi rozvoje 
lokální výroby potravin, lepším 
využíváním přírodních zdrojů, zvyšováním 
atraktivity oblastí rybářské komunity díky 
posilování služeb a kultury i tvorbou 
pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem zabývající se 
místními strategiemi rozvoje lokální 
výroby potravin, lepším využíváním 
přírodních zdrojů, zvyšováním atraktivity 
venkova díky posilování služeb a kultury i 
tvorbou pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

9. vybízí k lepšímu monitorování 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem zabývající se 
místními strategiemi rozvoje lokální 
výroby potravin, lepším využíváním 
přírodních zdrojů, zvyšováním atraktivity 
venkova díky posilování služeb a kultury i 
tvorbou pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem zabývající se 
místními strategiemi rozvoje lokální 
výroby potravin, lepším využíváním 
přírodních zdrojů, zvyšováním atraktivity 
venkova díky posilování služeb a kultury i 
tvorbou pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

9. vybízí k dalšímu rozvoji úspěšných 
místních akčních skupin, jež představují 
místní partnerství zabývající se místními 
strategiemi rozvoje lokální výroby 
potravin, lepším využíváním přírodních 
zdrojů, zvyšováním atraktivity venkova 
díky posilování služeb a kultury i tvorbou 
pracovních míst; zastává názor, že 
provádění takových strategií by se mělo 
podpořit z evropských fondů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že rybáři hrají při 
ochraně moře rozhodující a 
nenahraditelnou úlohu, jak dokazuje sběr 
odpadu v moři, který ve většině případů 
nevzniká při rybolovných činnostech, což 
je hodnotná činnost pro celou komunitu i 
pro všechny ostatní podniky, které se 
podílí na modré ekonomice; a z tohoto 
důvodu by měl být tento úkol co nejvíce 
usnadněn cílenou odbornou přípravou, 
ale také jasnými předpisy a vytvořením 
integrovaného systému sběru odpadu, 
který umožní jeho snadné vykládání a 
recyklaci, a to také a především v malých 
přístavech, často špatně vybavených, a 
také za předpokladu, že úloha 
„ekologického rybáře“ je uznávána, 
spravedlivě odměňována a podporována;

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů a zjednodušit správní a 
technické požadavky v zájmu rozvoje 
místních trhů s čerstvými rybami; vybízí k 
další digitalizaci tohoto odvětví, jež by 
měla umožnit lepší spolupráci mezi rybáři 
a spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a 
dalších mořských produktů a předcházet 
plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k 

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů, jako jsou vedlejší 
produkty rybolovu, které lze získat a 
dodávat na nepotravinářský trh (např. na 
krmivo, léčivé přípravky atd.), a 
optimalizovat tak využívání zdrojů; vyzývá 
ke zjednodušení správních a technických 
požadavků v zájmu rozvoje místních trhů s 
čerstvými rybami s cílem podpořit přímý 
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odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

prodej ryb a služby dodávání domů, 
zejména pro mikropodniky a malé a 
střední podniky, neboť to může vést k 
tomu, že místní společenství si ponechá 
vyšší podíl hodnoty svého výtěžku; vybízí 
k další digitalizaci odvětví, která by měla 
umožnit lepší spolupráci mezi rybáři a 
spotřebiteli; vyzývá členské státy, aby 
podpořily návrh Komise týkající se 
systému kontroly rybolovu EU s cílem 
posílit stávající ustanovení o 
sledovatelnosti za účelem pomoci lépe 
porozumět populacím a zajistit certifikaci 
udržitelnosti a původu, neboť mohou 
přispět k lepšímu řízení zdrojů a otevřít 
trhy s vyšší hodnotou; zdůrazňuje hodnotu 
přístupu k odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů a zjednodušit správní a 
technické požadavky v zájmu rozvoje 
místních trhů s čerstvými rybami; vybízí k 
další digitalizaci tohoto odvětví, jež by 
měla umožnit lepší spolupráci mezi rybáři 
a spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a 
dalších mořských produktů a předcházet 
plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k 
odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

10. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
nová místa pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů zjednodušením 
správních a technických požadavků v 
zájmu rozvoje malých místních trhů s 
čerstvými produkty rybolovu, což zajistí 
důstojné pracovní podmínky, včetně 
ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, jakož i vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů a zjednodušit správní a 
technické požadavky v zájmu rozvoje 
místních trhů s čerstvými rybami; vybízí k 
další digitalizaci tohoto odvětví, jež by 
měla umožnit lepší spolupráci mezi rybáři 
a spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a 
dalších mořských produktů a předcházet 
plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k 
odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů, podpořit udržitelný 
rybolov a zjednodušit správní a technické 
požadavky v zájmu rozvoje místních trhů s 
čerstvými rybami; vybízí k další 
digitalizaci tohoto odvětví, jež by měla 
umožnit lepší spolupráci mezi rybáři a 
spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a 
dalších mořských produktů a předcházet 
plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k 
odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje proto, že je důležité 
podpořit nové trhy pro prodej ryb a dalších 
mořských produktů a zjednodušit správní a 
technické požadavky v zájmu rozvoje 
místních trhů s čerstvými rybami; vybízí k 
další digitalizaci tohoto odvětví, jež by 
měla umožnit lepší spolupráci mezi rybáři 
a spotřebiteli i lepší řízení odlovů ryb a 
dalších mořských produktů a předcházet 
plýtvání; zdůrazňuje hodnotu přístupu k 
odborné přípravě v této oblasti 
podporované z fondů EU;

10. netýká se českého znění  
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vybízí k další digitalizaci odvětví, 
která by měla umožnit lepší spolupráci 
mezi rybáři a spotřebiteli a zvýšit 
sledovatelnost produktů rybolovu a lepší 
řízení rybích populací; zdůrazňuje 
hodnotu přístupu k odborné přípravě v 
této oblasti, která by mohla být 
podporována z fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly udržitelný drobný rybolov 
prostřednictvím politik sociální 
ekonomiky s cílem dosáhnout cíle 
udržitelného rozvoje č. 14;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Bod 11
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné 
a stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů, které je často ohrožováno 
nejen přirozenou nebezpečností práce na 
otevřeném moři, ale i starými a 
nebezpečnými plavidly, které zvyšují jejich 
vystavení i závažným pracovním úrazům; 
vyzývá proto příslušné orgány, aby všem 
pracovníkům v tomto odvětví zajistily 
bezpečné a důstojné pracovní podmínky, a 
rovněž Komisi, aby přidělila přiměřenou 
podporu na obnovu loďstva v plném 
souladu s požadavky na udržitelnost 
životního prostředí a se zvláštní pozorností 
věnovanou drobnému rybolovu, kde je 
průměrné stáří plavidel výrazně vyšší než 
v průmyslovém rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky; vybízí k odstranění 
rozporu mezi stávajícími sociálními 
právními předpisy, jako je MOP C188 
práce v úmluvě o rybolovu a pravidla 
SRP, zejména pravidla, která zakazují 
veškeré úpravy měření rybolovné 
kapacity, včetně výkonu motoru plavidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky; zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout opatření, pokud jde o 
odbornou přípravu týkající se bezpečnosti 
při práci v odvětví rybolovu, ochrany 
mořského prostředí, ochrany zdrojů, 
ochrany moří a příbřežních oblastí, 
kvality úlovků a uvádění na trh a řízení v 
odvětví zpracování ryb;

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. připomíná, že EU je odpovědná za 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci; je 
hluboce znepokojen otázkami tělesného a 
duševního zdraví rybářů a dalších 
pracovníků v tomto odvětví s ohledem na 
jejich obtížné a stresující pracovní 
podmínky i jejich vystavení pracovním 
úrazům; vyzývá proto příslušné orgány, 
aby všem pracovníkům v tomto odvětví, 
včetně migrujících pracovníků, zajistily 
bezpečnou a kvalitní pracovní 
infrastrukturu a zařízení, která splňují 
příslušnou úroveň hygieny, a poskytly 
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bezpečné a důstojné pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky, a vítá záměr Komise 
provést hodnocení směrnice o bezpečnosti 
rybářských plavidel s cílem zjistit případné 
nedostatky v oblasti předpisů v oblasti 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky; vyzývá členské státy, 
aby v tomto ohledu zapojily sociální 
partnery a poskytly inspektorátům práce 
dostatečné zdroje, aby mohly plnit své 
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úkoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v 
tomto odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
členské státy, aby ratifikovaly pracovní 
úmluvu MOP o rybolovu č. 128, aby 
pracovníkům v tomto odvětví zajistily 
bezpečné a důstojné pracovní podmínky a 
rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi rybářskými 
společnostmi na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je hluboce znepokojen otázkami 
zdraví rybářů s ohledem na jejich obtížné a 
stresující pracovní podmínky i jejich 
vystavení pracovním úrazům; vyzývá proto 
příslušné orgány, aby pracovníkům v tomto 
odvětví zajistily bezpečné a důstojné 
pracovní podmínky;

11. netýká se českého znění 

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. považuje za nanejvýš důležité 
zlepšit životní a pracovní podmínky na 
rybářských plavidlech, včetně 
bezpečnostních ustanovení, a vyzývá k 
podpoře z fondů EU v tomto ohledu, 
zejména v případě plavidel malých 
rozměrů; naléhavě vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby nalezly řešení, 
která umožní zvýšit hrubou tonáž plavidel, 
aniž by se zvýšila kapacita odlovu ryb, s 
cílem zajistit odpovídající odpočinkové, 
pracovní a bezpečnostní oblasti a 
podmínky na palubě;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité revidovat 
výpočet stropů nejen z bezpečnostních 
důvodů, ale také z důvodu zajištění 
důstojných pracovních a životních 
podmínek na palubě, jako je zahrnutí 
většího prostoru věnovaného pohodlí 
posádky při současném zachování 
udržitelného prostoru pro rybolovné 
zdroje; poukazuje na to, že tento účinný 
přezkum rovněž zajistí přístup žen do 
tohoto odvětví (např. se samostatnými 
kajutami, toaletami a sprchami);
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje znepokojení nad situací 
rybářů v Baltském moři; zdůrazňuje, že je 
třeba obnovit rybí populace v Baltském 
moři, což umožní zvýšit rybolovné kvóty a 
zajistit, aby byli v odvětví rybolovu 
najímáni noví lidé; vyzývá členské státy, 
aby chránily stávající pracovní místa;

Or. pl

Pozměňovací návrh 101
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. připomíná právo všech pracovníků 
v odvětví rybolovu na odborové svazy a 
připomíná Komisi prohlášení, že 
„kolektivní vyjednávání by mělo být ve 
všech členských státech normou“1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/cs/ip_20_1968

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. připomíná, že všichni pracovníci v 
odvětví rybolovu musí mít právo požívat 
nejvyšší možné míry ochrany, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez 
ohledu na velikost plavidla nebo podniku, 
který je zaměstnává, místa výkonu 
zaměstnání nebo uzavřenou smlouvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ;

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ; vyzývá 
Vědeckotechnický a hospodářský výbor 
pro rybářství (VTHVR), aby do společné 
rybářské politiky začlenil ukazatele 
související se zastřešujícími sociálními 
cíli, zejména v oblasti ochrany, vzdělávání 
a odborné přípravy pracovníků, výdělků a 
bezpečnosti;
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_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ;

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly a nedostatkem 
rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v 
odvětví rybolovu a vyzývá k pobídkám, jež 
by přitáhly mladou generaci a ženy; vybízí 
členské státy, aby zajistily dostupnost 
obecních služeb péče o děti, které fungují 
během pracovní doby v odvětví rybolovu, 
ve všech rybářských komunitách; vyzývá 
členské státy, aby podniky příslušné kroky 
na odstranění překážek v zahájení profesní 
dráhy v tomto odvětví, jako jsou vysoké 
počáteční náklady při zahájení podnikání, 
příjmová nestabilita a nejistota ohledně 
trvání profesní dráhy; vítá projekty 
financované z EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v 
tomto odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ;

12. je znepokojen stárnutím pracovní 
síly v odvětví rybolovu a vyzývá k 
pobídkám, jež by přitáhly mladou generaci; 
vyzývá členské státy, aby podniky 
příslušné kroky na podporu lidí, kteří 
chtějí zahájit profesní dráhu v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita, rovnost mužů a žen a nejistota 
ohledně trvání profesní dráhy; vítá projekty 
financované z EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita, metody přidělování 
rybolovných práv, nejistota ohledně trvání 
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EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ;

profesní dráhy a podpora generační 
výměny; vítá projekty financované z EU na 
zapojení mladých lidí prostřednictvím 
zvlášť navržených programů a 
podněcujících je k zahájení profesní dráhy 
v odvětví rybolovu3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3 ;

12. vyjadřuje znepokojení nad 
stárnutím pracovní síly v odvětví rybolovu 
a vyzývá k pobídkám, jež by přitáhly 
mladou generaci; vyzývá členské státy, aby 
podniky příslušné kroky na odstranění 
překážek v zahájení profesní dráhy v tomto 
odvětví, jako jsou vysoké počáteční 
náklady při zahájení podnikání, příjmová 
nestabilita a nejistota ohledně trvání 
profesní dráhy; vítá projekty financované z 
EU na zapojení mladých lidí 
prostřednictvím zvlášť navržených 
programů, například iniciativa na 
financování první akvizice plavidel v 
rámci ENRF, a podněcujících je k zahájení 
profesní dráhy v odvětví rybolovu3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje úlohu žen v odvětví 
rybolovu, které je často přehlíženo nebo 
jen stěží viditelné, ale zásadní pro 
logistickou a administrativní podporu 
rybářských plavidel, jakož i pro uvádění 
na trh a zpracování ryb; zdůrazňuje, že 
opatření k přilákání mladých lidí do 
rybolovné činnosti musí zajistit rovnost 
žen a mužů a zohledňovat úlohu žen v 
celém odvětví rybolovu, od odlovu ryb po 
řízení plavidel, po akvakulturu, uvádění 
na trh a zpracování produktů rybolovu, 
ale také jejich úlohu ve vědě a správě 
tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že koncentrace 
rybolovných přídělů na menší počet 
plavidel ztěžuje novým rybářům zahájení 
činnosti, čímž brání generační obměně;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. vyzývá k plnému provedení článku 
17 základního nařízení o společné 
rybářské politice s ohledem na to, že 
klíčová je generační obměna, aby mladí 
rybáři měli dostatek rybolovných 
možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že prosazování 
vysokých standardů z hlediska 
environmentální udržitelnosti odvětví 
rybolovu je klíčem k přilákání nové 
generace rybářů a k zajištění dlouhodobé 
hospodářské stability v odvětví rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů se zdravotním postižením do trhu 
práce tím, že se jim zajistí přístupné 
pracovní prostředí, vede k sociálnímu 

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů se zdravotním postižením do trhu 
práce tím, že se jim zajistí přístupné 
pracovní prostředí, vede k sociálnímu 
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začleňování a vytváří pobídky pro tvorbu 
příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských 
komunitách.

začleňování a vytváří pobídky pro tvorbu 
příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských 
komunitách. vyzývá příslušné orgány, aby 
podporovaly přístup k adaptivnímu 
rybolovnému a venkovnímu vybavení pro 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů se zdravotním postižením do trhu 
práce tím, že se jim zajistí přístupné 
pracovní prostředí, vede k sociálnímu 
začleňování a vytváří pobídky pro tvorbu 
příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských 
komunitách.

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů a dalších osob z tohoto odvětví s 
pracovními úrazy fyzickými i duševními 
do trhu práce tím, že se jim zajistí 
přístupné pracovní prostředí, vede k 
sociálnímu začleňování a vytváří pobídky 
pro tvorbu příjmu v odvětví rybolovu a v 
rybářských komunitách.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů se zdravotním postižením do trhu 
práce tím, že se jim zajistí přístupné 
pracovní prostředí, vede k sociálnímu 
začleňování a vytváří pobídky pro tvorbu 
příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských 
komunitách.

13. netýká se českého znění
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zapojení bývalých 
rybářů se zdravotním postižením do trhu 
práce tím, že se jim zajistí přístupné 
pracovní prostředí, vede k sociálnímu 
začleňování a vytváří pobídky pro tvorbu 
příjmu v odvětví rybolovu a v rybářských 
komunitách.

13. domnívá se, že zapojení aktivních a 
bývalých rybářů se zdravotním postižením 
do trhu práce tím, že se jim zajistí 
přístupné pracovní prostředí, včetně 
odvětví rybolovu, vede k sociálnímu 
začleňování a vytváří příjem v rybářských 
komunitách.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje na nepředvídatelný 
dopad brexitu v odvětví rybolovu, zejména 
v pobřežních oblastech, které jsou 
domovem nejvíce postižených rybářských 
loďstev; tento dopad bude mít vliv nejen 
na rybářská plavidla a jejich rybáře, ale i 
na celou komunitu a zaměstnanost v 
těchto pobřežních oblastech;

Or. en


