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Pozmeňujúci návrh 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. keďže spoločná rybárska politika 
je založená na troch pilieroch, a to 
environmentálnom, hospodárskom a 
sociálnom, a ten sociálny predpokladá 
úplné zohľadnenie Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže podľa výročnej hospodárskej 
správy Vedeckého, technického a 
hospodárskeho výboru pre rybárstvo 
(STEFC) o rybárskej flotile EÚ za rok 
20191 sa v roku 2017 zachovala ziskovosť 
flotily EÚ, pričom sa zaznamenal čistý zisk 
vo výške 1,3 miliardy EUR, zatiaľ čo v 
roku 2019 sa očakáva mierne zlepšenie 
výkonnosti v dôsledku vyšších cien za 
vylodenie a trvalo nízkych cien palív a 
úrokových sadzieb;

A. keďže podľa výročnej hospodárskej 
správy Vedeckého, technického a 
hospodárskeho výboru pre rybárstvo 
(STEFC) o rybárskej flotile EÚ za rok 
20191 sa v roku 2017 zachovala ziskovosť 
flotily EÚ, pričom sa zaznamenal čistý zisk 
vo výške 1,3 miliardy EUR, zatiaľ čo v 
roku 2019 sa očakáva mierne zlepšenie 
výkonnosti v dôsledku vyšších cien za 
vylodenie a trvalo nízkych cien palív a 
úrokových sadzieb; keďže cieľom 
spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, 
aby rybolov a akvakultúra boli 
environmentálne, hospodársky a sociálne 
udržateľné2a;

_________________ _________________
1 Výročná správa výboru STECF za rok 
2019 (STECF 19-06).

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európsky parlament vo 
svojom uznesení z 27. februára 2014 
žiadal Komisiu, aby zaviedla osobitný 
štatistický program pre regióny závislé od 
rybolovu a venovala osobitnú pozornosť 
drobnému a pobrežnému rybolovu, 
tradičným metódam rybolovu, osobitným 
distribučným kanálom a práci a 
pracovným a sociálnym podmienkam 
zberačiek mäkkýšov, kôrovcov a 
ostnatokožcov, ženám opravujúcim siete a 
pracovníčkam v oblasti drobného 
rybolovu a súvisiacich činností s cieľom 
posúdiť osobitné potreby súvisiace s 
činnosťou žien a zlepšiť spoločenské 
uznanie týchto mimoriadne náročných 
profesií;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže brexit bez dohody by mohol 
mať dramatické následky pre európsky 
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rybolov, keďže plavidlá Európskej únie by 
už nemali automaticky prístup k britským 
vodám a naopak; keďže táto neistota 
spojená s brexitom sťažuje rybárom 
predvídanie budúcnosti ich činnosti 
a keďže pre mladých rybárov je ešte 
zložitejšie naplánovať si jasnú budúcnosť 
v tejto súvislosti;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

B. keďže v roku 2017 bolo v EÚ 
približne 152 000 rybárov, z ktorých podľa 
odhadov významnému počtu nebolo 
zaplatené;

_________________
2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2; keďže podľa odhadov 
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dosahujú smrteľné nehody na celom svete 
počet 80 na 100 000 rybárov ročne, čo 
znamená celkový počet 24 000 
smrteľných nehôd na celom svete za 
rok1a; keďže neexistuje rovnocenná 
európska databáza smrteľných nehôd v 
oblasti rybolovu, čo zdôrazňuje potrebu 
vytvorenia jednoduchej povinnej databázy 
na oznamovanie nehôd;

_________________ _________________
1a FAO, Knapp, G. International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports 
(Štúdia bezpečnosti režimu riadenia 
medzinárodného komerčného rybolovu: 
syntéza kazuistík).

2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2; keďže len málo žien je 
zapojených do rybolovu na člnoch, ale ich 
významný počet je často neformálne 
využívaný pri podpore činností 
vykonávaných na pevnine, najmä v oblasti 
maloobjemového rybolovu;

_________________ _________________
2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 8
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2; keďže existuje niekoľko 
správ o nútenej práci a obchodovaní s 
ľuďmi, ktoré súvisia s odvetvím 
rybolovu3a;

_________________ _________________
2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.
3a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

_________________
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2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci 
rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 
151 981 rybárov, z ktorých podľa odhadov 
najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú 
pracovnú silu2;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

_________________
2 Údaje o neplatenej pracovnej sile 
nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže nízke a nepredvídateľné 
príjmy, otázky zdravia a bezpečnosti a 
neisté pracovné podmienky sú 
významnými prekážkami pri 
zatraktívňovaní odvetvia rybolovu pre 
mladých pracovníkov, čo bráni 
generačnej výmene v odvetví rybolovu a 
ohrozuje budúcnosť odvetvia rybolovu 
ako celku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v posledných rokoch sa 
postupne zvyšoval rozdiel medzi 
ziskovosťou priemyselného rybolovu a 
maloobjemového rybolovu, čím utrpel 
najmä maloobjemový rybolov s následným 
a drastickým znížením počtu flotily, ako aj 
rybárov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže flotila maloobjemového 
rybolovu predstavuje viac ako 60 % 
celkovej európskej flotily, ktorá 
zamestnáva značný počet pracovníkov a je 
zásadná pre hospodárstvo malých 
pobrežných oblastí, ktoré sú často 
postihnuté hospodárskou krízou;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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C. keďže od roku 2008 sa celková 
zamestnanosť vo flotile EÚ znížila v 
priemere o 1,3 % ročne, čiastočne v 
dôsledku zníženia kapacity flotily;

C. keďže od roku 2008 sa celková 
zamestnanosť vo flotile EÚ znížila v 
priemere o 1,3 % ročne, čiastočne v 
dôsledku zníženia kapacity flotily; keďže 
maloobjemová pobrežná flotila EÚ 
predstavovala v roku 2018 75 % aktívnej 
flotily a 50 % zamestnaných členov 
posádky; keďže veľká časť kvót a dotácií 
EÚ prináša prospech činnostiam 
priemyselného rybolovu, ktoré sú často 
zamestnaním nekvalifikovanej pracovnej 
sily na krátkodobé zmluvy a ktoré 
prinášajú len malý skutočný úžitok 
miestnym komunitám; keďže 
maloobjemový udržateľný rybolov je 
marginalizovaný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže od roku 2008 sa celková 
zamestnanosť vo flotile EÚ znížila v 
priemere o 1,3 % ročne, čiastočne v 
dôsledku zníženia kapacity flotily;

C. keďže od roku 2008 sa celková 
zamestnanosť vo flotile EÚ znížila v 
priemere o 1,3 % ročne a priemerný vek 
rybárov v rôznych regiónoch je viac ako 
50 rokov a v niektorých oblastiach viac 
ako 60 rokov, čo preukazuje vážny 
problém generačnej výmeny, ktorý 
ohrozuje kontinuitu rybolovu v Európu 
v blízkej budúcnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zákaz plavidiel EÚ v rámci 
výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) 
Spojeného kráľovstva po brexite bez 
prístupu do vôd Spojeného kráľovstva pre 
plavidlá EÚ bude mať významný 
sociálno-ekonomický dosah v regiónoch, 
ktoré sú závislé od prístupu do výhradnej 
hospodárskej zóny Spojeného kráľovstva, 
čo bude viesť k strate 500 až 600 lodí a 
približne 6 100 pracovných miest; keďže 
niektoré členské štáty vo veľkej miere 
závisia od prístupu do VHZ Spojeného 
kráľovstva, ako sú Belgicko (45 % 
celkových vylodení z VHZ Spojeného 
kráľovstva), Holandsko (39 % celkových 
vylodení z VHZ Spojeného kráľovstva), 
Írsko (35 % z VHZ Spojeného 
kráľovstva), Dánsko (34 % z VHZ 
Spojeného kráľovstva) a Nemecko (31 % 
z VHZ Spojeného kráľovstva)1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(20
19)629202_EN.pdf.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže rybolov a spracovanie rýb 
sú činnosti, ktoré v Európe vykonávajú 
predovšetkým muži, keďže však ženy 
zohrávajú kľúčovú úlohu vo väčšine 
rybárskych spoločenstiev, a teda 
významnou mierou prispievajú k tomuto 
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odvetviu; keďže napriek svojmu príspevku 
sú ženy naďalej do veľkej miery 
prehliadané a ich úloha nie je dostatočne 
uznaná;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže cieľom súčasného 
nariadenia o nezákonnom, nenahlásenom 
a neregulovanom rybolove (1005/2008) je 
zabezpečiť, aby sa nezákonne ulovené 
ryby nedostali do EÚ; keďže nezákonný, 
nenahlásený a neregulovaný rybolov a 
porušovanie ľudských a pracovných práv 
idú často ruka v ruke; keďže sa od 
členských štátov EÚ požaduje, aby 
ratifikovali Dohovor MOP o práci v 
odvetví rybolovu (MOP C188) smernicou 
Rady 2017/159;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže mnoho mladých ľudí 
nevníma rybolov ako atraktívnu prácu, 
keďže je to veľmi nebezpečná činnosť, 
často s nízkou a nepravidelnou odmenou;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže povolanie rybárov je 
vystavené zvýšenému riziku nehôd, ako sú 
utopenie, mechanické zranenie, 
zlomeniny končatín, a dokonca i zbitie pri 
kontakte s pytliakmi;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pobrežný cestovný ruch, 
rekreačný rybolov a podpora kultúrneho 
dedičstva pobrežných regiónov sú dôležité 
prvky udržateľného rozvoja pobrežných 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže podľa oficiálnych údajov, 
ktoré Európska komisia uverejnila 
v roku 2019, bol priemerný vek európskej 
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flotily 29,9 roka a v maloobjemovom 
rybolove dosiahol 32,5 roka, so zásadným 
vplyvom z hľadiska environmentálnej 
udržateľnosti plavidiel, ako aj 
primeranosti a aktualizácie ich zariadení 
a bezpečnostných noriem;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže v roku 2018 došlo v EÚ27 
takmer k dvom tretinám všetkých 
smrteľných úrazov pri práci v oblasti 
stavebníctva, dopravy, 
poľnohospodárstva, spracovania, lesného 
hospodárstva a rybolovu1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 24
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže systémy zavedené členskými 
štátmi na prideľovanie rybolovných 
možností rybárom predstavujú prekážku, v 
dôsledku ktorej je pre nových rybárov 
ťažšie začať podnikať;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rybolov môže byť 
obmedzený v dôsledku zmeny klímy, nové 
činnosti na mori sa však objavia, ako 
napríklad pestovanie makrorias, veterné 
farmy, environmentálne služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže nezákonný, nenahlásený a 
neregulovaný rybolov predstavuje vážne 
ohrozenie svetových morských zdrojov, 
keďže vedie k vyčerpaniu populácií rýb, 
ničí morské biotopy, narúša hospodársku 
súťaž, nespravodlivo trestá čestných 
rybárov a ohrozuje živobytie pobrežných 
spoločenstiev;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže situácia rybárov v 
Európskej únii sa líši okrem iného z 
hľadiska miezd a rybolovných možností;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže sa v Európe zaznamenala 
rastúca koncentrácia rybárskej flotily1a;
_________________
1a Európska komisia, Study on ownership 
and exclusive rights of fisheries means of 
production (Štúdia o vlastníctve a 
výlučných právach výrobných 
prostriedkov rybolovu), 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže aktívne zapojenie rybárov 
do zberu odpadu uloveného na mori a 
jeho prevozu na pevninu je zásadné na 
ochranu biodiverzity, populácií rýb a 
dosiahnutie cieľov novej zelenej dohody 
vrátane hodnotového reťazca vytvoreného 
recykláciou odpadu z mora;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže potreba obnoviť populácie 
rýb v Baltskom mori vedie k ročnému 
zníženiu celkových rybolovných kvót; 
keďže to nielen marí úsilie prilákať 
nových rybárov do tohto povolania, ale aj 
vytvára potrebu opatrení na ochranu 
existujúcich pracovných miest;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže povolanie rybára sa často 
dedí z generácie na generáciu a pobrežný 
rybolov, najmä maloobjemový pobrežný a 
tradičný rybolov, značne prispieva k 
sociálno-ekonomickému blahu 
pobrežných komunít tým, že prispieva k 
miestnemu rozvoju, zachovávaniu 
a vytváraniu pracovných miest na strane 
dodávateľov aj odberateľov, dodávaniu 
čerstvých rýb a zachovávaniu tradičných 
miestnych kultúr;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 32
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Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. považuje za nevyhnutné urýchlene 
riešiť problém generačnej výmeny v 
rybárstve a zatraktívniť prácu rybára, 
pričom sa zohľadní, že konkrétne politiky 
zamerané na mladých ľudí by mohli byť 
užitočné, ale nie dostatočné, ak sa 
nezavedú širšie opatrenia zamerané na 
riešenie problémov, ktorým čelí toto 
odvetvie, ako je prístup k rovnakému 
a dôstojnému platu, primeraná sociálna 
ochrana najmä vo fázach zastavenia 
rybolovnej činnosti a bez práce, záruka 
vykonávania činnosti podľa vyšších 
zdravotných a bezpečnostných noriem, a 
táto profesia sa zatraktívni moderným 
spôsobom a v súlade s výzvami v oblasti 
udržateľnosti a digitalizácie, ktoré môžu 
výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti životného prostredia a 
k opätovnému sociálnemu uznaniu rybára 
ako skutočného „strážcu mora“;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, a vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli cielené politiky na vytváranie 
rozmanitých pracovných miest a 

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, konsolidovať pracovné 
miesta v odvetví rybárstva a vytvoriť nové 
pracovné miesta, najmä v oblasti 
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využívanie digitálnych riešení; ďalej 
podporuje kombinované využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF) a nového fondu 
na obnovu v pobrežných oblastiach;

maloobjemového rybolovu a mäkkýšov, 
kôrovcov a ostnatokožcov; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli cielené politiky na 
vytváranie rozmanitých pracovných miest 
a využívanie digitálnych riešení s cieľom 
chrániť osoby v zraniteľných situáciách 
so znevýhodneným sociálno-
ekonomickým postavením, ženy, 
obete/pozostalých sexuálneho a rodovo 
motivovaného násilia, LGBTI osoby, 
etnické menšiny, Rómov, migrantov, 
osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 
trpia duševnými a chronickými 
chorobami, a iné marginalizované, 
diskriminované, zraniteľné skupiny, ktoré 
nemajú dostatočný prístup k službám; 
ďalej podporuje kombinované využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF) a nového fondu 
na obnovu v pobrežných oblastiach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, a vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli cielené politiky na vytváranie 
rozmanitých pracovných miest a 
využívanie digitálnych riešení; ďalej 
podporuje kombinované využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF) a nového fondu 

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, a vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli cielené politiky na vytváranie 
rozmanitých pracovných miest a 
presadzovanie digitalizácie; podporuje 
ďalej kombinované využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), nového Európskeho námorného, 
rybolovného a akvakultúrneho fondu 
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na obnovu v pobrežných oblastiach; (ENRAF) a nového fondu na obnovu v 
pobrežných oblastiach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, a vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli cielené politiky na vytváranie 
rozmanitých pracovných miest a 
využívanie digitálnych riešení; ďalej 
podporuje kombinované využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF) a nového fondu 
na obnovu v pobrežných oblastiach;

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré 
sú historicky závislé od rybolovu, by mali 
dostávať finančnú podporu s cieľom 
rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové 
pracovné miesta, a vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli cielené politiky na ochranu 
existujúcich pracovných miest a 
vytváranie nových; ďalej podporuje 
kombinované využívanie Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 
Európskeho sociálneho fondu (ESF), 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu (ENRF) a nového fondu na obnovu v 
pobrežných oblastiach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že podľa článku 349 
ZFEÚ je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť a v prípade potreby prispôsobiť 
európske právne predpisy s cieľom 
reagovať na osobitné výzvy, ktorým čelia 
najvzdialenejšie regióny; vyzýva Európsku 
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úniu, aby podporila najvzdialenejšie 
regióny pri zavádzaní udržateľných 
stratégií týkajúcich sa rozvoja modrého 
hospodárstva a aby považovala odvetvie 
rybárstva za stredobod sociálno-
ekonomického rozvoja všetkých regiónov, 
ktoré majú privilegovaný prístup k moru;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej 
miere využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že ľuďom 
vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú 
prípravu a pracovné príležitosti 
prispôsobené miestnym potrebám a 
odvetviam; keďže ENRF prispieva k 
rybolovu a námornému hospodárstvu, ako 
aj k sociálnemu začleneniu a rozvoju;

2. víta, že ESF sa vo veľkej miere 
využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že podporuje 
zamestnanosť, poskytuje odbornú prípravu 
a bojuje proti chudobe napríklad 
prostredníctvom odbornej prípravy a 
pracovných príležitostí prispôsobených 
individuálnym a miestnym potrebám, 
vytváraniu pracovných miest a odvetviam; 
keďže ENRF prispieva k rybolovu a 
námornému hospodárstvu, ako aj 
k sociálnemu začleneniu a rozvoju; 
pripomína, že v stratégii pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025 sa uvádza, 
že tieto a iné finančné prostriedky musia 
byť vyčlenené na opatrenia zamerané na 
podporu účasti žien na trhu práce a 
rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom, investície do 
zariadení starostlivosti, podporu 
podnikania žien a boj proti rodovej 
segregácii v určitých povolaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38



PE662.043v01-00 22/63 AM\1220370SK.docx

SK

Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej 
miere využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že ľuďom 
vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú 
prípravu a pracovné príležitosti 
prispôsobené miestnym potrebám a 
odvetviam; keďže ENRF prispieva k 
rybolovu a námornému hospodárstvu, ako 
aj k sociálnemu začleneniu a rozvoju;

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej 
miere využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že ľuďom 
vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú 
prípravu a pracovné príležitosti 
prispôsobené miestnym potrebám a 
odvetviam; keďže ENRF prispieva k 
rybolovu, námornému hospodárstvu 
a modrému hospodárstvu v širšom 
kontexte, ako aj k sociálnemu začleneniu, 
pracovnej mobilite a rozvoju;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej 
miere využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že ľuďom 
vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú 
prípravu a pracovné príležitosti 
prispôsobené miestnym potrebám a 
odvetviam; keďže ENRF prispieva k 
rybolovu a námornému hospodárstvu, ako 
aj k sociálnemu začleneniu a rozvoju;

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej 
miere využíva na oživenie pobrežných a 
vidieckych oblastí tým, že ľuďom 
vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú 
prípravu a pracovné príležitosti 
prispôsobené miestnym potrebám a 
odvetviam; keďže ENRAF prispieva k 
udržateľnému modrému hospodárstvu, 
ako aj k sociálnemu začleneniu a rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje sociálno-ekonomický 
vplyv brexitu na odvetvie rybolovu a 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vyčlenili európske finančné prostriedky 
na podporu pracovných miest, podporu 
udržateľného rybolovu a presadzovanie 
rodovej rovnosti v tomto odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
začala iniciatívy na ukončenie nútenej 
práce a obchodovania s ľuďmi v odvetví 
rybolovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
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zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva; finančné prostriedky 
by mali podporovať aj opatrenia, ktoré 
riešia vedľajšie vplyvy zdravotnej krízy na 
ľudí patriacich do takýchto zraniteľných 
skupín; finančné prostriedky by mali 
preto podporovať opatrenia zamerané na 
riešenie všetkých sociálnych 
determinantov zdravia vrátane rodovej 
rovnosti s prierezovým prístupom s 
cieľom odstrániť všetky nerovnosti v 
oblasti zdravia vrátane rodovo 
podmienených nerovností, reagovať na 
osobitné zdravotné potreby ľudí vrátane 
zdravotných potrieb žien a zabezpečiť 
trvalý prístup ku všetkým službám 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19, ako aj na 
neisté hospodárske prognózy po skončení 
prechodného obdobia 1. januára 2021 po 
odchode Spojeného kráľovstva z EÚ a na 
to, že treba, aby členské štáty vyčlenili 
európske finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva; zdôrazňuje význam 
ochrany týchto pracovných miest pred 
dôsledkami brexitu, ktoré mimoriadne 
znepokojujú pracovníkov v odvetví 
rybárstva;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva, ako aj na podporu 
akvakultúry, transformácie a 
komercializácie produktov rybolovu a 
akvakultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na značný hospodársky 
vplyv pandémie COVID-19 a na to, že 
treba, aby členské štáty vyčlenili európske 
finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

3. upozorňuje na značný hospodársky 
a sociálny vplyv pandémie COVID-19 a na 
to, že treba, aby členské štáty vyčlenili 
európske finančné prostriedky na podporu 
zachovania a vytvárania pracovných miest 
v odvetví rybárstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. dôrazne odsudzuje všetky 
nenávistné prejavy a nepriateľské 
opatrenia proti rybárom; pripomína, že 
európski rybári spĺňajú najvyššie normy 
na svete, pokiaľ ide o ochranu životného 
prostredia a biodiverzity, že potvrdzujú 
svoj záväzok voči tejto priorite tým, že sa 
neprestajne prispôsobujú novým a 
náročným nariadeniam, a že v prípade, že 
v európskych politikách stále prebiehajú 
zlepšenia, spoločná rybárska politika už 
desaťročia zohľadňuje potrebu 
primeraného riadenia druhov; vyzýva na 
spoločné rešpektovanie povolania 
rybárov, pričom treba zohľadňovať 
ľudskú a kultúrnu hodnotu ich práce, jej 
strategickú povahu pre našu potravinovú 
autonómiu, jej prínos k bezpečnej a 
zdravej spotrebe potravín, pokiaľ ide o 
znalosti a ochranu morského prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že na konci roka 2019 
členské štáty vykázali výdavky vo výške 
153 miliónov EUR v kategórii rybolovu a 
akvakultúry; zdôrazňuje však, že 
zhromaždené údaje nie sú 
reprezentatívne, pretože členské štáty 
neuvádzajú presnú výšku finančných 
prostriedkov pridelených odvetviu 
námornej dopravy, rybolovu a 
akvakultúry, keď riešia regionálne 
potreby v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a začleňovania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj;

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj; vyzýva Komisiu, aby 
na vytvorenie rovnakých podmienok 
povolila dovoz do EÚ len tých produktov 
rybolovu, ktoré pochádzajú z krajín, ktoré 
sú schopné preukázať, že spĺňajú 
požiadavky dohovoru MOP C188, aby sa 
odzrkadlili regulačné požiadavky 
členských štátov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj;

4. víta prínosy strategických zmien v 
EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti potrebu súladu s cieľmi 
Európskej zelenej dohody, s cieľom 
udržateľného rozvoja č. 14 a s Parížskou 
dohodou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj;

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch, budú chrániť 
pracovné miesta v oblastiach, ktoré vo 
veľkej miere závisia od rybolovu, a ďalej 
podporia zamestnanosť v nich a ich 
sociálny a hospodársky rozvoj a zároveň 
prispejú k zachovaniu povahy pobrežných 
regiónov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a 
digitálnej transformácie, pri ktorých sa 
očakáva, že vytvoria nové pracovné miesta 
v pobrežných regiónoch a ďalej podporia 
ich hospodársky rozvoj;

4. víta pridanú hodnotu ekologickej a 
digitálnej transformácie; v tejto súvislosti 
však pripomína, že na nikoho by sa 
nemalo zabudnúť a že tieto transformácie 
nesmú byť na úkor zraniteľných skupín 
alebo regiónov; zdôrazňuje preto potrebu 
vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta a 
ďalej podporiť hospodársky rozvoj, a to aj 
v pobrežných oblastiach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj;

4. víta pridanú hodnotu strategických 
zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že 
vytvoria nové pracovné miesta v 
pobrežných regiónoch a ďalej podporia ich 
hospodársky rozvoj; zdôrazňuje význam 
ochrany tradičných povolaní v odvetví 
rybárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
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Odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 
rybárom prispôsobiť sa zmenám, ktoré 
vyplývajú z týchto transformácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. verí, že činnosti pobrežného 
rybolovu sú nevyhnutné na zachovanie 
kultúrnych tradícií a zvykov, pričom 
zaisťujú nielen ochranu kultúrnej 
rôznorodosti v dotknutých regiónoch, ale 
aj samotné prežitie celých pobrežných 
spoločenstiev; okrem toho verí, že tieto 
tradície a zvyky sa musia zachovať;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby začala 
iniciatívy na uznanie práce žien v odvetví 
rybolovu a na zabezpečenie rovnosti 
odmeňovania medzi pohlaviami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií);

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva, a najmä mladým ľudom, ako aj 
ľuďom, ktorí majú záujem o takúto prácu, 
prístup ku kurzom odbornej prípravy, 
poradenstvu, stážam a odbornému 
vzdelávaniu, ktoré im umožnia prispôsobiť 
sa novým trendom na trhu (napr. 
ekologické potraviny, špecializovaný 
cestovný ruch, predaj a propagácia 
miestnych výrobkov prostredníctvom 
nových technológií); zdôrazňuje potrebu 
poskytnúť mladým ľuďom všetky 
príslušné informácie, aby sa mohli naplno 
zapojiť do odvetvia rybárstva, a poukázať 
na možný kariérny rozvoj, najmä 
prostredníctvom vytvárania premostení 
medzi maloobjemovým rybolovom 
a priemyselným rybolovom;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu vrátane odbornej 
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prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií);

prípravy v oblasti zdravia a bezpečnosti 
pre všetkých pracovníkov v oblasti 
rybolovu; nabáda na ďalšiu kombinovanú 
finančnú podporu z fondov EÚ na takéto 
kurzy odbornej prípravy, poradenstvo, 
stáže a odborné vzdelávanie pre všetkých 
rybárov mimo rybárskych sezón;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií);

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, plateným stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií), s 
cieľom začleniť viac odborníkov do 
odvetvia, ktoré prichádza o pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité 5. zdôrazňuje, že je dôležité 
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poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom 
odbornej prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií);

poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup k poradenstvu, 
stážam, ako aj k odbornému vzdelávaniu a 
odbornej príprave, čím sa im umožní 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, krátke 
dodávateľské reťazce, špecializovaný 
cestovný ruch, ako aj predaj a propagácia 
miestnych výrobkov prostredníctvom 
nových technológií);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej 
prípravy, poradenstvu, stážam a 
odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia 
prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, 
špecializovaný cestovný ruch, predaj a 
propagácia miestnych výrobkov 
prostredníctvom nových technológií);

5. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť pracovníkom v odvetví 
rybárstva a ľuďom, ktorí majú záujem 
o takúto prácu, spravodlivý a inkluzívny 
prístup ku kurzom odbornej prípravy, 
poradenstvu, stážam a odbornému 
vzdelávaniu, ktoré im umožnia prispôsobiť 
sa novým trendom na trhu (napr. 
ekologické potraviny, špecializovaný 
cestovný ruch, predaj a propagácia 
miestnych výrobkov prostredníctvom 
nových technológií);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh



PE662.043v01-00 34/63 AM\1220370SK.docx

SK

5a. konštatuje, že niektoré členské 
štáty EÚ majú osobitné programy 
odbornej prípravy a vzdelávania pre 
rybárov, kým iné nemajú v tejto súvislosti 
žiadne osobitné programy; konštatuje, že 
spôsoby odbornej prípravy sa v 
jednotlivých členských štátoch líšia a 
zahŕňajú tradičný prístup prostredníctvom 
prenosu poznatkov z otca do syna, ako aj 
formálne, odborné (vyššie) vzdelávanie, 
kým obsah ponúkaných programov 
odbornej prípravy a vzdelávania sa v 
jednotlivých členských štátoch líši a 
niekedy aj v rámci nich1b;
_________________
1b Budúci rybári: pritiahnutie novej 
generácie pracovníkov do odvetvia 
rybolovu a vytváranie pracovných miest v 
pobrežných komunitách, podkladový 
dokument Výboru pre rybárstvo 2020, 
s. 10.

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že odborná príprava 
rybárov môže významne prispieť k 
väčšiemu zapojeniu rybolovných činností 
do ochrany prírody a ich prínosu k nej, 
pričom sa podporí zavádzanie a 
využívanie udržateľnejších rybolovných 
techník, ktoré sú v súlade s cieľmi 
udržateľného využívania zdrojov 
stanovenými v spoločnej rybárskej politike 
(SRP);

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. potvrdzuje, že primerané a 
osobitné vzdelávanie a odborná príprava 
majú zásadný význam pre mladých ľudí v 
našich pobrežných regiónoch, aby 
pokračovali v pobrežných rybolovných 
činnostiach a tradíciách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 65
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že vzájomné uznávanie 
kvalifikácií a osvedčení v oblasti 
námornej bezpečnosti v rámci EÚ zvýši 
mobilitu zamestnancov a zatraktívni 
námorné povolania pre mladú generáciu; 
domnieva sa, že uznávanie osvedčení by 
nemalo vyžadovať nadmernú finančnú a 
byrokratickú záťaž;

6. nabáda členské štáty, aby 
vypracovali programy dvojakej odbornej 
prípravy v oblasti moreplavectva a 
rybolovu a spoločnú normu pre odbornú 
prípravu a certifikáciu rybárov 
rybárskych flotíl EÚ a aby spojili odbornú 
prípravu a certifikáciu v oblasti 
bezpečnosti s odbornou prípravou v 
oblasti udržateľnosti s cieľom zvýšiť 
atraktívnosť odvetvia pre mladých ľudí a 
uľahčiť voľný pohyb rybárov; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby vyčlenili 
finančné prostriedky na pomoc pri pokrytí 
nákladov na certifikáciu a odbornú 
prípravu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že vzájomné uznávanie 
kvalifikácií a osvedčení v oblasti námornej 
bezpečnosti v rámci EÚ zvýši mobilitu 
zamestnancov a zatraktívni námorné 
povolania pre mladú generáciu; domnieva 
sa, že uznávanie osvedčení by nemalo 
vyžadovať nadmernú finančnú a 
byrokratickú záťaž;

6. pripomína, že vzájomné uznávanie 
kvalifikácií a osvedčení v oblasti námornej 
bezpečnosti v rámci EÚ zvýši mobilitu 
zamestnancov a zatraktívni námorné 
povolania pre mladú generáciu a malo by 
zahŕňať prispôsobenie nariadenia IMO 
nariadeniu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že mladí rybári by 
mali mať prístup k modernému 
vzdelávaniu založenému na plnom 
prístupe k digitálnym nástrojom, ktoré sa 
pri rybolove uplatňujú v čoraz väčšej 
miere, a ich využívaní, a že by ich malo 
zároveň pripraviť na novú úlohu, ktorú 
majú rybári zohrať v rámci udržateľného 
rybolovu, čo zahŕňa výrobu zdravej, 
bezpečnej, vysledovateľnej a kvalitnej 
potravy, v rámci ochrany morského 
prostredia s osobitným zreteľom na 
ochranu populácií rýb, s cieľom prispieť 
k čisteniu samotného mora, a to zberom a 
prevozom náhodne uloveného odpadu na 
pevninu;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
 Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
rozdielmi v odmeňovaní a prístupe 
k sociálnej ochrane rybárov 
registrovaných v európskych regiónoch, 
ako aj nad ďalším citlivým rozdielom 
medzi životnými a pracovnými 
podmienkami rybárov zamestnaných 
v oblasti veľkoobjemového a 
maloobjemového rybolovu; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby rýchlo a 
spoločne zasiahli v záujme lepšej podpory 
a oživenia maloobjemového rybolovu, 
ktorý sa okrem toho preukázal ako 
udržateľnejší v porovnaní s intenzívnym 
veľkoobjemovým a priemyselným 
rybolovom, ako aj základný pilier pre 
hospodárstvo a identitu malých 
pobrežných oblastí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. domnieva sa, že by sa mala 
podnietiť účasť žien v odvetví rybolovu a 
malo by sa najmä zaručiť ekonomické a 
sociálne uznanie práce, ktorú ženy už 
vykonávajú pri podporných činnostiach 
na pevnine, ktoré často patria do 
neformálneho hospodárstva;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a sociálneho 
zabezpečenia a v tejto súvislosti vytvárania 
a zachovania pracovných miest, ktoré 
podporujú stabilné primerané systémy 
sociálneho zabezpečenia, ktoré 
zabezpečia, aby mal každý prístup k 
minimálnemu príjmu nad hranicou 
chudoby; pripomína, že rybárom by sa 
mala poskytnúť podpora, aby pokračovali 
vo svojej kariére na pevnine, ak pre 
dôvody fyzického a duševného zdravia, 
znečistenie a nedostatočné vykonávanie 
rámcovej smernice o vode členskými 
štátmi, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať v odvetví 
rybolovu; domnieva sa, že európske fondy, 
najmä ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta 
v súvislosti so stratégiou pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 

7. zdôrazňuje význam kontinuity a 
udržateľnosti v profesionálnej kariére a v 
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vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

tejto súvislosti vytvárania a zachovania 
pracovných miest, ako aj poskytovania 
kompenzácie za ukončenie rybolovných 
činností; pripomína, že rybárom by sa 
mala poskytnúť podpora, aby pokračovali 
vo svojej kariére na pevnine, ak pre 
zdravotné dôvody, zmeny na trhu práce 
alebo iné faktory nemôžu ďalej pracovať 
na mori; domnieva sa, že európske fondy, 
najmä ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta, 
a to aj prostredníctvom programov 
celoživotného vzdelávania a získavania 
iných zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF+, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam kontinuity v 
profesionálnej kariére a v tejto súvislosti 
vytvárania a zachovania pracovných miest: 
pripomína, že rybárom by sa mala 
poskytnúť podpora, aby pokračovali vo 
svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné 
dôvody, zmeny na trhu práce alebo iné 
faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; 
domnieva sa, že európske fondy, najmä 
ESF, by mali podporovať ich 
bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou 
politikou EÚ na znižovanie hospodárskych, 
sociálnych a územných rozdielov; žiada 
tiež členské štáty a Komisiu, aby využívali 
aj prostriedky z nástroja núdzovej podpory 
(IES), a najmä ENRF, ako nástroj na 
zapojenie občanov na miestnej úrovni do 
vypracúvania reakcií na výzvy, ktorým čelí 
odvetvie rybárstva;

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou 
politikou EÚ na znižovanie hospodárskych, 
sociálnych a územných rozdielov; žiada 
tiež členské štáty a Komisiu, aby využívali 
aj prostriedky z nástroja núdzovej podpory 
(IES), a najmä ENRAF, ako nástroj na 
zapojenie občanov na miestnej úrovni do 
vypracúvania reakcií na výzvy, ktorým čelí 
odvetvie rybárstva; naliehavo vyzýva, aby 
sa prostredníctvom ENRAF ďalej 
posilňovala podpora EÚ pre rybárov pri 
zbieraní strateného rybárskeho výstroja a 
morského odpadu, čím sa prispeje k 
ochrane a obnove morskej a pobrežnej 
biodiverzity a ekosystémov a k 
vykonávaniu Európskej stratégie pre 
plasty v obehovom hospodárstve;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou 
politikou EÚ na znižovanie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov; žiada tiež členské štáty a 
Komisiu, aby využívali aj prostriedky 
z nástroja núdzovej podpory (IES), a 
najmä ENRF, ako nástroj na zapojenie 
občanov na miestnej úrovni do 
vypracúvania reakcií na výzvy, ktorým čelí 
odvetvie rybárstva;

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti je hlavnou investičnou politikou 
Únie na znižovanie hospodárskych, 
sociálnych a územných rozdielov; žiada 
členské štáty, aby využívali nástroj 
núdzovej podpory (IES) a ENRAF ako 
nástroj na zapojenie občanov na miestnej 
úrovni do vypracúvania reakcií na výzvy, 
ktorým čelí odvetvie rybárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou 
politikou EÚ na znižovanie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov; žiada tiež členské štáty a 
Komisiu, aby využívali aj prostriedky 
z nástroja núdzovej podpory (IES), a najmä 
ENRF, ako nástroj na zapojenie občanov 
na miestnej úrovni do vypracúvania reakcií 
na výzvy, ktorým čelí odvetvie rybárstva;

8. poukazuje na to, že politika 
súdržnosti EÚ je nástrojom investičnej 
politiky EÚ na znižovanie hospodárskych, 
sociálnych a územných rozdielov; žiada 
tiež členské štáty a Komisiu, aby využívali 
aj prostriedky z nástroja núdzovej podpory 
(IES), a najmä ENRF, ako nástroj na 
zapojenie občanov na miestnej úrovni do 
vypracúvania reakcií na výzvy, ktorým čelí 
odvetvie rybárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvyšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 
európskych fondov;

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych rybárskych akčných skupín v 
súlade s cieľmi sociálneho hospodárstva, 
ktoré sú miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvýšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 
európskych fondov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvyšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 
európskych fondov;

9. nabáda na ďalšie podporovanie a 
prípadné rozširovanie úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie 
rybárskych oblastí komunity zvýšením 
ponuky služieb a kultúrnych činností, ako 
aj za vytváranie pracovných miest; zastáva 
názor, že vykonávanie takýchto stratégií by 
sa malo podporovať z európskych fondov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvyšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 
európskych fondov;

9. podporuje lepšie monitorovanie 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvýšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 
európskych fondov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi verejno-súkromnými 
partnerstvami zodpovednými za stratégie 
miestneho rozvoja v oblasti miestnej 
výroby potravín, za zlepšenie využívania 
prírodných zdrojov, zatraktívnenie vidieka 
zvyšením ponuky služieb a kultúrnych 
činností, ako aj za vytváranie pracovných 
miest; zastáva názor, že vykonávanie 
takýchto stratégií by sa malo podporovať z 

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných 
miestnych akčných skupín, ktoré sú 
miestnymi partnerstvami zodpovednými za 
stratégie miestneho rozvoja v oblasti 
miestnej výroby potravín, za zlepšenie 
využívania prírodných zdrojov, 
zatraktívnenie vidieka zvýšením ponuky 
služieb a kultúrnych činností, ako aj za 
vytváranie pracovných miest; zastáva 
názor, že vykonávanie takýchto stratégií by 
sa malo podporovať z európskych fondov;
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európskych fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že rybári zohrávajú 
rozhodujúcu a nezameniteľnú úlohu pri 
ochrane mora, ako okrem iného 
preukázal zber morského odpadu, ktorého 
väčšia časť nepochádzala z rybolovnej 
činnosti, čo je vzácna činnosť pre 
spoločnosť, ako aj pre všetky ďalšie 
podniky zapojené do modrého 
hospodárstva; a z toho dôvodu by sa táto 
úloha mala čo najviac uľahčiť, a to 
cieleným vzdelávaním, ale aj 
prostredníctvom jasných predpisov a 
vytvorenia systému integrovaného zberu 
odpadu, ktorý umožní jeho jednoduchý 
prevoz na pevninu a recykláciu, a to 
najmä v malých prístavoch, ktoré často 
nie sú dostatočne vybavené, a úloha 
„ekologického rybára“ by sa takisto mala 
uznať, rovnako odmeňovať a stimulovať; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 84
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité 
podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov a zjednodušiť 

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité 
podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov, ako sú 
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administratívne a technické požiadavky 
v záujme rozvoja miestnych trhov s 
čerstvými rybami; podporuje ďalšiu 
digitalizáciu odvetvia, ktorá by mala 
umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi 
a spotrebiteľmi, ako aj lepšie riadenie 
úlovkov rýb a iných morských produktov 
a predchádzanie plytvaniu; zdôrazňuje 
význam prístupu k odbornej príprave 
v tejto oblasti podporenej z fondov EÚ;

napríklad vedľajšie produkty rybolovu, 
ktoré možno získať a dodávať na 
nepotravinový trh (napr. krmivo pre 
zvieratá, lieky atď.), čím sa optimalizuje 
využívanie zdrojov; vyzýva na 
zjednodušenie administratívnych a 
technických požiadaviek v záujme rozvoja 
miestnych trhov s čerstvými rybami s 
cieľom podporiť priame uvádzanie rýb na 
trh a služby dodávok do domu, najmä v 
prípade mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov, keďže to môže viesť 
k tomu, že miestna komunita si ponechá 
väčšiu časť hodnoty svojho výlovu; 
podporuje ďalšiu digitalizáciu odvetvia, 
ktorá by mala umožniť lepšiu spoluprácu 
medzi rybármi a spotrebiteľmi; vyzýva 
členské štáty, aby podporili návrh Komisie 
na systém EÚ na kontrolu rybárstva s 
cieľom posilniť súčasné ustanovenia 
týkajúce sa vysledovateľnosti a pomôcť 
lepšie chápať populácie rýb a zabezpečiť 
osvedčovanie udržateľnosti a pôvodu, 
pretože môžu prispieť k lepšiemu riadeniu 
zdrojov a otvoriť trhy s vyššou hodnotou; 
zdôrazňuje význam prístupu k odbornej 
príprave v tejto oblasti podporenej z 
fondov EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité 
podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov a zjednodušiť 
administratívne a technické požiadavky 
v záujme rozvoja miestnych trhov s 
čerstvými rybami; podporuje ďalšiu 
digitalizáciu odvetvia, ktorá by mala 

10. zdôrazňuje, že je dôležité podporiť 
nové miesta určené na predaj rýb a iných 
morských produktov zjednodušením 
administratívnych a technických 
požiadaviek v záujme rozvoja malých 
miestnych trhov s čerstvými produktmi 
rybolovu, ktoré zabezpečujú dôstojné 
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umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi 
a spotrebiteľmi, ako aj lepšie riadenie 
úlovkov rýb a iných morských produktov 
a predchádzanie plytvaniu; zdôrazňuje 
význam prístupu k odbornej príprave 
v tejto oblasti podporenej z fondov EÚ;

pracovné podmienky vrátane ustanovení o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ako aj vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité 
podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov a zjednodušiť 
administratívne a technické požiadavky 
v záujme rozvoja miestnych trhov s 
čerstvými rybami; podporuje ďalšiu 
digitalizáciu odvetvia, ktorá by mala 
umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi 
a spotrebiteľmi, ako aj lepšie riadenie 
úlovkov rýb a iných morských produktov a 
predchádzanie plytvaniu; zdôrazňuje 
význam prístupu k odbornej príprave 
v tejto oblasti podporenej z fondov EÚ;

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité 
podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov, presadzovať 
udržateľný rybolov a zjednodušiť 
administratívne a technické požiadavky 
v záujme rozvoja miestnych trhov s 
čerstvými rybami; podporuje ďalšiu 
digitalizáciu odvetvia, ktorá by mala 
umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi 
a spotrebiteľmi, ako aj lepšie riadenie 
úlovkov rýb a iných morských produktov a 
predchádzanie plytvaniu; zdôrazňuje 
význam prístupu k odbornej príprave 
v tejto oblasti podporenej z fondov EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité (Netýka sa slovenskej verzie.)
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podporiť nové trhy určené na predaj rýb a 
iných morských produktov a zjednodušiť 
administratívne a technické požiadavky 
v záujme rozvoja miestnych trhov s 
čerstvými rybami; podporuje ďalšiu 
digitalizáciu odvetvia, ktorá by mala 
umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi 
a spotrebiteľmi, ako aj lepšie riadenie 
úlovkov rýb a iných morských produktov a 
predchádzanie plytvaniu; zdôrazňuje 
význam prístupu k odbornej príprave 
v tejto oblasti podporenej z fondov EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. nabáda na ďalšiu digitalizáciu 
odvetvia, ktorá by mala umožniť lepšiu 
spoluprácu medzi rybármi a 
spotrebiteľmi, aby sa zvýšila 
vysledovateľnosť produktov rybolovu a 
zlepšilo sa riadenie populácií rýb; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam prístupu k 
odbornej príprave, ktorá by sa mohla 
podporovať z fondov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby 
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podporovali udržateľný maloobjemový 
rybolov prostredníctvom politík 
sociálneho hospodárstva s cieľom plniť 
cieľ udržateľného rozvoja č. 14;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov, ktorý je často ohrozený, 
ako aj súvisiacou nebezpečnou povahou 
práce na otvorenom mori, starými a málo 
bezpečnými plavidlami, ktoré zvyšujú ich 
vystavenie pracovným úrazom, a to aj 
vážnym; vyzýva preto príslušné orgány, 
aby všetkým pracovníkom v tomto odvetví 
zabezpečili bezpečné a dôstojné pracovné 
podmienky, ako aj Komisiu, aby vyčlenila 
primeranú podporu na obnovu flotily pri 
plnom dodržiavaní požiadaviek na 
udržateľnosť životného prostredia a 
s osobitným zreteľom na maloobjemový 
rybolov, v ktorom je priemerný vek 
plavidiel omnoho vyšší ako 
v priemyselnom rybolove;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
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stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky; nabáda na 
odstránenie rozporu medzi existujúcimi 
právnymi predpismi v sociálnej oblasti, 
ako napríklad Dohovorom MOP o práci v 
odvetví rybolovu (MOP C188) a 
pravidlami SRP, najmä tými pravidlami, 
ktoré zakazujú akékoľvek úpravy merania 
rybolovnej kapacity vrátane výkonu 
motora plavidla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky; zdôrazňuje, 
že je potrebné prijať opatrenia v oblasti 
odbornej prípravy týkajúcej sa bezpečnosti 
pri práci v odvetví rybolovu, ochrany 
morského prostredia, ochrany zdrojov, 
ochrany morských a pobrežných zón, 
kvality úlovkov a ich uvádzania na trh a 
riadenia v odvetví spracovania rýb;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. pripomína, že EÚ je zodpovedná za 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; 
je veľmi znepokojený fyzickým a 
duševným zdravím rybárov a všetkých 
ostatných osôb zamestnaných v tomto 
odvetví vzhľadom na ich ťažké a stresujúce 
pracovné podmienky, ako aj ich vystavenie 
pracovným úrazom; vyzýva preto príslušné 
orgány, aby všetkým pracovníkom v tomto 
odvetví vrátane migrujúcich pracovníkov 
zabezpečili bezpečnú a kvalitnú pracovnú 
infraštruktúru a zariadenia, ktoré spĺňajú 
primeranú úroveň hygieny, a poskytli im 
bezpečné a dôstojné pracovné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky, a víta 
zámer Komisie vykonať hodnotenie 
smernice o bezpečnosti rybárskych 
plavidiel s cieľom identifikovať možné 
medzery v právnych predpisoch týkajúce 
sa bezpečnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky; vyzýva 
členské štáty, aby v tejto súvislosti zapojili 
sociálnych partnerov a poskytli 
inšpektorátom práce dostatočné zdroje na 
plnenie ich úloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto členské štáty, aby ratifikovali 
Dohovor MOP o práci v odvetví rybolovu 
č. 188 s cieľom zaistiť bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky pre 
pracovníkov v tomto odvetví a rovnaké 
podmienky a spravodlivú hospodársku 
súťaž medzi rybárskymi spoločnosťami 
na celom svete;

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

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. je veľmi znepokojený zdravotným 
stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a 
stresujúce pracovné podmienky, ako aj ich 
vystavenie pracovným úrazom; vyzýva 
preto príslušné orgány, aby pracovníkom 
v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a 
dôstojné pracovné podmienky;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. považuje za nanajvýš dôležité 
zlepšiť životné a pracovné podmienky na 
rybárskych plavidlách vrátane 
bezpečnostných ustanovení a žiada v tejto 
súvislosti podporu z fondov EÚ, najmä v 
prípade rybárskych plavidiel na 
maloobjemový rybolov; naliehavo vyzýva 
Európsku komisiu a členské štáty, aby 
našli riešenia, ktoré umožnia zvýšiť hrubú 
tonáž plavidiel bez toho, aby sa zvýšila 
rybolovná kapacita, s cieľom zabezpečiť 
primeraný priestor a podmienky na 
odpočinok, prácu a bezpečnosť na 
palube;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje význam revízie výpočtu 
stropov nielen z bezpečnostných dôvodov, 
ale aj s cieľom zaručiť dôstojné pracovné 
a životné podmienky na palube, ako 
napríklad poskytnúť posádke viac 
priestoru na jej pohodlie, pričom sa 
zároveň zachová udržateľný priestor na 
rybolovné zdroje; poukazuje na to, že 
takouto účinnou revíziou sa takisto 
zabezpečí prístup žien k tomuto odvetviu 
(napr. so samostatnými kabínami, s 
toaletami a so sprchami);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje znepokojenie nad 
situáciou rybárov v Baltskom mori; 
zdôrazňuje, že je potrebné obnoviť 
populácie rýb v Baltskom mori, čím sa 
umožní zvýšenie rybolovných kvót a 
nastane potreba náboru nových ľudí v 
odvetví rybárstva; vyzýva členské štáty, 
aby chránili existujúce pracovné miesta;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 101
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína právo všetkých 
pracovníkov v odvetví rybolovu združovať 
sa v odboroch a pripomína Komisii 
vyhlásenie, že „kolektívne vyjednávanie by 
malo byť zlatým štandardom vo všetkých 
členských štátoch“1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/sk/ip_20_1968.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11b. pripomína, že všetci pracovníci v 
odvetví rybolovu majú právo na čo 
najvyššiu úroveň ochrany, pokiaľ ide o 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
nezávisle od veľkosti plavidla alebo 
podniku, ktorý ich zamestnáva, miesta 
zamestnania či príslušnej zmluvy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 12
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3; vyzýva 
Vedecký, technický a hospodársky výbor 
pre rybárstvo (STECF), aby do SRP 
začlenil ukazovatele prepojené so 
zastrešujúcimi sociálnymi cieľmi, najmä 
pokiaľ ide o ochranu pracovníkov, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, príjmy a 
bezpečnosť;

_________________ _________________
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

Pozmeňujúci návrh 104
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily a nedostatkom 
rodovej rovnosti a spravodlivosti v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie a žien; 
nabáda členské štáty, aby zabezpečili 
dostupnosť obecných služieb starostlivosti 
o deti, ktoré fungujú počas pracovného 
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príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

času rybolovu, vo všetkých rybárskych 
komunitách; vyzýva členské štáty, aby 
prijali opatrenia na odstránenie prekážok 
pri začatí kariéry v tomto odvetví, ako sú 
vysoké počiatočné náklady na začatie 
podnikania, nestabilita príjmov a neistota 
v súvislosti s dĺžkou kariéry; víta projekty 
financované z EÚ, ktorých cieľom je 
osloviť mladých ľudí prostredníctvom 
osobitne navrhnutých programov a 
podnecovať ich na začatie kariéry 
v odvetví 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

Pozmeňujúci návrh 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
podporu osôb, ktoré chcú začať kariéru v 
tomto odvetví, a riešili otázky, ako sú 
vysoké počiatočné náklady na začatie 
podnikania, nestabilita príjmov, rodová 
rovnosť a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

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

för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov, metódy prideľovania 
rybolovných možností, neistota v súvislosti 
s dĺžkou kariéry a podpora generačnej 
výmeny; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví 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

Pozmeňujúci návrh 107
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 12
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov a podnecovať ich na začatie 
kariéry v odvetví rybolovu3;

12. vyjadruje znepokojenie nad 
starnutím pracovnej sily v odvetví 
rybárstva a požaduje, aby sa prijali stimuly 
na prilákanie mladšej generácie; vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
odstránenie prekážok pri začatí kariéry v 
tomto odvetví, ako sú vysoké počiatočné 
náklady na začatie podnikania, nestabilita 
príjmov a neistota v súvislosti s dĺžkou 
kariéry; víta projekty financované z EÚ, 
ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých 
programov, ako je iniciatíva na 
financovanie prvého nadobudnutia 
plavidla v rámci ENRAF, a podnecovať 
ich na začatie kariéry v odvetví 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

Pozmeňujúci návrh 108
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje úlohu žien v odvetví 
rybárstva, ktorá je často prehliadaná 
alebo takmer neviditeľná, ale zásadná pri 
logistickej a administratívnej podpore 
rybárskych plavidiel, ako aj pri uvádzaní 
rýb na trh a ich spracovaní; zdôrazňuje, 
že opatrenia na prilákanie mladých ľudí k 
rybolovnej činnosti musia zabezpečovať 
rodovú rovnosť a zvážiť úlohu žien v 
celom odvetví rybolovu, a to od lovu rýb 
po rybárske plavidlá, akvakultúru, 
uvádzanie rybárskych výrobkov na trh a 
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ich spracovanie, ale aj ich úlohu vo vede a 
pri správe tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. konštatuje, že v dôsledku 
koncentrácie pridelených rybolovných 
možností menším počtom plavidiel je pre 
nových rybárov ťažšie začať svoje 
podnikanie, a tým sa brzdí generačná 
výmena;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva na úplné vykonávanie 
článku 17 základného nariadenia o SRP, 
keďže je kľúčom ku generačnej výmene a 
tomu, aby sa mladým rybárom pridelili 
dostatočné rybolovné možnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12c. zdôrazňuje, že presadzovanie 
vysokých noriem z hľadiska 
environmentálnej udržateľnosti odvetvia 
rybárstva je kľúčom k prilákaniu novej 
generácie rybárov a zabezpečeniu 
dlhodobej hospodárskej stability v odvetví 
rybárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 
zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách.

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 
zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách; vyzýva príslušné orgány, aby 
podporovali prístup osôb so zdravotným 
postihnutím k adaptívnemu rybolovu a 
vonkajšiemu vybaveniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 13
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 
zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách.

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov a ostatných 
osôb z odvetvia s pracovnými úrazmi 
týkajúcimi sa fyzického, ako aj duševného 
zdravia do pracovného trhu tým, že sa im 
zaručí prístupné pracovné prostredie, vedie 
k sociálnemu začleneniu a vytvára stimuly 
na tvorbu príjmu v odvetví rybárstva a 
v rybárskych komunitách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 
zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách.

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 
zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie bývalých rybárov so 

13. domnieva sa, že opätovné 
začlenenie aktívnych a bývalých rybárov 
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zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu 
príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách.

so zdravotným postihnutím do pracovného 
trhu tým, že sa im zaručí prístupné 
pracovné prostredie, a to aj v odvetví 
rybárstva, vedie k sociálnemu začleneniu a 
vytvára príjem v rybárskych komunitách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13a. upozorňuje na nepredvídateľný 
vplyv, ktorý môže mať brexit v odvetví 
rybárstva, najmä v pobrežných oblastiach, 
ktoré sú domovom najviac postihnutých 
rybárskych flotíl; nepôjde o vplyv len na 
rybárske plavidlá a ich rybárov, ale aj na 
celú komunitu a zamestnanosť v týchto 
pobrežných oblastiach;

Or. en


