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Predlog spremembe 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava –A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

–A. ker skupna ribiška politika (SRP) 
temelji na treh stebrih, okoljskem, 
gospodarskem in socialnem, in ker slednji 
predvideva celovito izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic;

Or. it

Predlog spremembe 2
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je bila v skladu z letnim 
ekonomskim poročilom Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo (STEFC) o ribiški floti EU za leto 
20191 dobičkonosnost flote EU v letu 2017 
ohranjena, kar pomeni neto dobiček v 
višini 1,3 milijarde EUR, medtem ko se za 
leto 2019 pričakuje rahlo izboljšanje 
uspešnosti zaradi višjih cen iztovarjanja ter 
trajnih nizkih cen goriva in obrestnih mer;

A. ker je bila v skladu z letnim 
ekonomskim poročilom Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo (STEFC) o ribiški floti EU za leto 
20191 dobičkonosnost flote EU v letu 2017 
ohranjena, kar pomeni neto dobiček v 
višini 1,3 milijarde EUR, medtem ko se za 
leto 2019 pričakuje rahlo izboljšanje 
uspešnosti zaradi višjih cen iztovarjanja ter 
trajnih nizkih cen goriva in obrestnih mer; 
ker je namen skupne ribiške politike 
zagotavljati, da sta ribištvo in akvakultura 
okoljsko, ekonomsko in socialno 
trajnostna2a;

_________________ _________________
1 Letno poročilo STEFC (STEFC 19-06) 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

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

Or. en

Predlog spremembe 3
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je Evropski parlament v svojem 
stališču z dne 27. februarja 2014 pozval 
Komisijo, naj uvede poseben statistični 
program o regijah, ki so odvisne od 
ribištva, pri tem pa posebno pozornost 
nameni priobalnemu in obrtnemu 
ribolovu, tradicionalnim ribolovnim 
metodam in posebnim tržnim potem ter 
delu in socialnim in delovnim pogojem 
pobiralk morskih sadežev, izdelovalk 
mrež, obrtnih delavk na področju ribištva 
in z njim povezanih dejavnosti, da se 
ocenijo posebne potrebe ženskih 
dejavnosti in izboljša družbeno priznanje 
teh izjemno težkih poklicev;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker bi lahko imel brexit brez 
dogovora hude posledice za evropsko 
ribištvo, saj plovila Evropske unije ne 
bodo več imela samodejno dostopa do 
voda Združenega kraljestva in obratno; 
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ker si zaradi te negotovosti glede brexita 
ribiči težko predstavljajo prihodnost svoje 
dejavnosti, mladim ribičem pa je še toliko 
težje, da si v tem okviru predstavljajo 
svetlo prihodnost;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

B. ker je bilo leta 2017 v EU približno 
152.000 ribičev, od katerih je bilo po 
ocenah veliko neplačanih;

_________________
2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

Or. en

Predlog spremembe 6
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2; ker je 
po ocenah število smrtnih žrtev na 
svetovni ravni 80 na 100.000 ribičev letno, 
kar na svetovni ravni pomeni skupaj 
24.000 smrtnih žrtev letno1a, in ker ni 
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enakovredne evropske podatkovne zbirke 
o smrtnih žrtvah med ribiči, zato je treba 
oblikovati preprosto obvezno podatkovno 
zbirko za poročanje o nesrečah;

_________________ _________________
1a FAO, Knapp, G. International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports 
(Študija varnosti pri režimu upravljanja 
mednarodnega gospodarskega ribolova: 
sinteza poročil o primerih).

2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

Or. en

Predlog spremembe 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2; ker je 
v ribolovni dejavnosti na plovilih 
zaposlenih malo žensk, znatno število 
žensk pa je pogosto na neformalen način 
zaposlenih v podpornih dejavnostih na 
kopnem, zlasti v malem ribolovu;

_________________ _________________
2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

Or. it

Predlog spremembe 8
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2; ker se 
je v povezani z ribiško industrijo večkrat 
poročalo o prisilnem delu in trgovini z 
ljudmi3a;

_________________ _________________
2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.
3a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf

Or. en

Predlog spremembe 9
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

(Ne zadeva slovenske različice.)

_________________
2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

Or. en

Predlog spremembe 10
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Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu 
neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od 
katerih je po ocenah vsaj 43.747 ribičev 
sodilo med neplačano delovno silo2;

(Ne zadeva slovenske različice.)

_________________
2 V številke o neplačani delovni sili nista 
vključeni Belgija in Francija.

Or. en

Predlog spremembe 11
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker so nizki in nepredvidljivi 
dohodki, težave v zvezi z zdravjem in 
varnostjo ter prekarni delovni pogoji 
znatne ovire pri povečevanju privlačnosti 
ribiškega sektorja za mlade, kar ovira 
prenos med generacijami v ribiškem 
sektorju in prihodnost ribiške industrije 
kot celote;

Or. en

Predlog spremembe 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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Ba. ker se je v zadnjih letih razlika v 
dobičkonosnosti med industrijskim in 
malim ribolovom postopno povečevala, 
zaradi česar je še posebej trpel mali 
ribolov in sta se posledično občutno 
zmanjšala tako flota kot število ribičev;

Or. it

Predlog spremembe 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker flota malega ribolova 
predstavlja več kot 60 % celotne evropske 
flote, zaposluje znatno število delavcev in 
je ključna za gospodarstvo majhnih 
obalnih skupnosti, ki so pogosto 
gospodarsko prikrajšana območja;

Or. it

Predlog spremembe 14
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker se je od leta 2008 skupna 
zaposlenost v floti EU povprečno 
zmanjšala za 1,3 % letno, deloma zaradi 
zmanjšanja zmogljivosti flote;

C. ker se je od leta 2008 skupna 
zaposlenost v floti EU povprečno 
zmanjšala za 1,3 % letno, deloma zaradi 
zmanjšanja zmogljivosti flote; ker je 
leta 2018 mala priobalna flota EU 
predstavljala 75 % aktivne flote, na njej 
pa je bilo 50 % zaposlene posadke; ker 
velik del kvot in subvencij EU koristi 
industrijskim ribolovnim dejavnostim, v 
katerih so pogosto zaposleni 
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nekvalificirani delavci s kratkoročnimi 
pogodbami in ki prinašajo le malo 
dejanskih koristi lokalnim skupnostim; 
ker so trajnostne male ribolovne 
dejavnosti marginalizirane;

Or. en

Predlog spremembe 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker se je od leta 2008 skupna 
zaposlenost v floti EU povprečno 
zmanjšala za 1,3 % letno, deloma zaradi 
zmanjšanja zmogljivosti flote;

C. ker se je od leta 2008 skupna 
zaposlenost v floti EU povprečno 
zmanjšala za 1,3 % letno in ker je v več 
regijah povprečna starost ribičev višja od 
50 let in na nekaterih območjih višja od 
60 let, kar razkriva resen problem 
menjave generacij, ki ogroža nadaljevanje 
ribolovnih dejavnosti v Evropi v bližnji 
prihodnosti;

Or. it

Predlog spremembe 16
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker bo prepoved plovil EU v 
izključni ekonomski coni (IEC) 
Združenega kraljestva po brexitu brez 
dostopa do voda Združenega kraljestva 
imela bistvene socialno-ekonomske 
posledice za regije, ki so odvisne od te 
cone, saj bodo izgubile 500–600 plovil in 
približno 6.100 delovnih mest; ker so 
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nekatere države članice močno odvisne od 
dostopa do izključne ekonomske cone 
Združenega kraljestva, kot so Belgija (v 
kateri je 45 % vseh iztovarjanj iz IEC 
Združenega kraljestva), Nizozemska (z 
39 % vseh iztovarjanj iz IEC Združenega 
kraljestva), Irska (s 35 % vseh iztovarjanj 
iz IEC Združenega kraljestva), Danska (s 
34 % vseh iztovarjanj iz IEC Združenega 
kraljestva) in Nemčija (z 31 % vseh 
iztovarjanj iz IEC Združenega 
kraljestva)1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(20
19)629202_EN.pdf

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker sta v Evropi ribolov in 
predelava rib dejavnosti, v katerih 
prevladujejo moški, medtem ko imajo 
ženske ključno vlogo v večini ribiških 
skupnosti in zato pomembno prispevajo k 
temu sektorju; ker ženske kljub svojemu 
prispevku ostajajo večinoma neopažene in 
njihova vloga ni dovolj priznana;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker naj bi trenutna uredba o 
ribolovu IUU (1005/2008) zagotovila, da 
nezakonito ulovljene ribe ne vstopijo v 
EU; ker ribolov IUU pogosto spremljajo 
kršitve človekovih pravic in pravic 
delavcev; ker je Direktiva Sveta 
(EU) 2017/159 zahtevala, da države 
članice ratificirajo Konvencijo (št. 188) 
Mednarodne organizacije dela o delu na 
področju ribolova;

Or. en

Predlog spremembe 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker številni mladi v ribištvu ne 
vidijo možnosti zaposlitve, saj gre za 
dejavnost, ki je zelo nevarna, in je 
zaslužek pogosto slab in nestalen;

Or. it

Predlog spremembe 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je v ribiškem poklicu večja 
nevarnost nesreč, kot so utopitve, 
mehanske poškodbe, zlomi udov in celo 
pretepi zaradi stikov z divjimi ribiči;
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Or. pl

Predlog spremembe 21
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so obalni turizem, rekreacijski 
ribolov in spodbujanje kulturne dediščine 
obalnih regij pomembni elementi 
trajnostnega razvoja obalnih regij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker je bila glede na uradne 
podatke, ki jih je objavila Evropska 
komisija leta 2019, povprečna starost 
evropske flote 29,9 leta in v malem 
ribolovu 32,5 leta, kar znatno vpliva na 
okoljsko trajnostnost plovil ter ustreznost 
in posodobitev njihovih varnostnih naprav 
in standardov;

Or. it

Predlog spremembe 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker se je leta 2018 skoraj dve 
tretjini vseh nesreč pri delu s smrtnim 
izidom v državah EU-27 zgodilo v 
gradbeništvu, prometu, kmetijstvu, 
predelavi, gozdarstvu in ribištvu1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents

Or. pl

Predlog spremembe 24
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker sistemi, ki so jih države članice 
uvedle za dodeljevanje ribolovnih 
možnosti ribičem, predstavljajo oviro, ki 
novim ribičem otežuje začetek dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker bo ribištvo zaradi podnebnih 
sprememb morda omejeno, vendar se 
bodo pojavile nove dejavnosti na morju, 
kot so gojenje makroalg, vetrne elektrarne 
in okoljske storitve;



AM\1220370SL.docx 15/61 PE662.043v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker je nezakoniti, neprijavljeni in 
neregulirani ribolov velika grožnja za 
svetovne morske vire, saj povzroča 
izčrpavanje ribjih staležev, uničuje 
morske habitate, izkrivlja konkurenco, 
krivično škoduje poštenim ribičem in 
ogroža preživetje obalnih skupnosti;

Or. it

Predlog spremembe 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker se položaj ribičev v Evropski 
uniji razlikuje, med drugim z vidika plač 
in ribolovnih možnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 28
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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Cc. ker se po vsej Evropi opaža 
povečevanje koncentracije ribiških flot1a;
_________________
1a Evropska komisija, Study on ownership 
and exclusive rights of fisheries means of 
production (Študija o lastništvu in 
izključnih pravicah do proizvajalnih 
sredstev v ribištvu), 2019.

Or. en

Predlog spremembe 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cd. ker je dejavno vključevanje ribičev 
v zbiranje odpadkov, ulovljenih v morju, 
in njihovo oddajo na kopno ključno za 
zaščito biotske raznovrstnosti in ribjih 
staležev ter doseganje ciljev novega 
zelenega dogovora, med katerimi je 
vrednostna veriga, ki jo ustvarja 
recikliranje odpadkov, pobranih v morju;

Or. it

Predlog spremembe 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cd. ker so zaradi potrebe po obnovi 
staležev v Baltskem morju skupne 
ribolovne kvote vsako leto manjše; ker je 
zato težko privabiti nove ribiče v poklic, pa 
tudi treba zaščititi obstoječa delovna 
mesta;
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Or. pl

Predlog spremembe 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ce. ker se ribiški poklic pogosto 
predaja iz generacije v generacijo in ker 
obalno ribištvo, zlasti malo priobalno in 
tradicionalno ribištvo, znatno prispeva k 
socialno-ekonomski blaginji obalnih 
skupnosti, lokalnemu razvoju, ohranjanju 
in ustvarjanju delovnih mest višje in nižje 
v prodajni verigi, dobavi svežih rib in 
ohranitvi tradicionalnih lokalnih kultur;

Or. pl

Predlog spremembe 32
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek –1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

–1. meni, da se je treba nujno 
spoprijeti s problemom menjave generacij 
v ribištvu in poskrbeti, da bo ribiško delo 
bolj privlačno, pri čemer je treba 
upoštevati, da bi bile lahko koristne 
politike, ki bi bile posebej namenjene 
mladim, vendar te ne bodo zadostne, če ne 
bodo sprejeti širši ukrepi, usmerjeni v 
reševanje značilnih problemov sektorja, 
med katerimi so pravične in dostojne 
plače, ustrezna socialna zaščita zlasti v 
fazi lovopusta in nedela, omogočanje 
opravljanja dejavnosti v skladu z visokimi 
standardi zdravja in varnosti in 
opravljanje poklica na sodoben način 
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skladno z izzivom trajnostnosti in 
digitalizacije, ki lahko znatno prispevata k 
doseganju okoljskih ciljev in ponovnemu 
družbenemu priznanju ribičev kot 
resničnih „varuhov morja“;

Or. it

Predlog spremembe 33
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ter poziva države članice, 
naj uvedejo ciljno usmerjene politike za 
ustvarjanje raznolikih delovnih mest in 
uporabo digitalnih rešitev; še naprej 
podpira združeno uporabo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS), 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) in novega sklada za 
okrevanje na obalnih območjih;

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest ter utrditev delovnih mest in 
ustvarjanje novih delovnih mest v 
ribiškem sektorju, zlasti v malem ribolovu 
in pobiranju morskih sadežev; poziva 
države članice, naj uvedejo ciljno 
usmerjene politike za ustvarjanje 
raznolikih delovnih mest in uporabo 
digitalnih rešitev, da bi zaščitile ljudi v 
ranljivih položajih, ljudi v slabšem 
socialno-ekonomskem položaju, ženske, 
žrtve spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola, osebe LGBTI, etnične 
manjšine, Rome, migrante, invalide, 
ljudmi z duševnimi motnjami in 
kroničnimi boleznimi ter drugimi 
marginaliziranimi, diskriminiranimi, 
ranljivimi in prikrajšanimi skupinami; še 
naprej podpira združeno uporabo 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropskega socialnega sklada 
(ESS), Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) in novega sklada za 
okrevanje na obalnih območjih;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ter poziva države članice, 
naj uvedejo ciljno usmerjene politike za 
ustvarjanje raznolikih delovnih mest in 
uporabo digitalnih rešitev; še naprej 
podpira združeno uporabo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS), 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) in novega sklada za 
okrevanje na obalnih območjih;

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ter poziva države članice, 
naj uvedejo ciljno usmerjene politike za 
ustvarjanje raznolikih delovnih mest in 
spodbujanje digitalizacije; še naprej 
podpira združeno uporabo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS), 
novega Evropskega sklada za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo (ESPRA) ter 
novega sklada za okrevanje na obalnih 
območjih;

Or. en

Predlog spremembe 35
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ter poziva države članice, 
naj uvedejo ciljno usmerjene politike za 
ustvarjanje raznolikih delovnih mest in 
uporabo digitalnih rešitev; še naprej 
podpira združeno uporabo Evropskega 

1. priznava, da bi morale obalne 
regije, ki so zgodovinsko odvisne od 
ribištva, prejemati finančno podporo za 
razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ter poziva države članice, 
naj uvedejo ciljno usmerjene politike za 
zaščito obstoječih delovnih mest in 
ustvarjanje novih; še naprej podpira 
združeno uporabo Evropskega sklada za 
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sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS), 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) in novega sklada za 
okrevanje na obalnih območjih;

regionalni razvoj (ESRR), Evropskega 
socialnega sklada (ESS), Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in 
novega sklada za okrevanje na obalnih 
območjih;

Or. en

Predlog spremembe 36
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. v skladu s členom 349 PDEU 
opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti evropskim pravilom in jih po 
potrebi prilagoditi, da se bomo lahko 
spoprijeli s posebnimi izzivi najbolj 
oddaljenih regij; poziva Evropsko unijo, 
naj najbolj oddaljene regije podpira pri 
pripravi trajnostnih strategij za razvoj 
modrega gospodarstva in ribiški sektor 
postavi v središče socialno-ekonomskega 
razvoja regij, ki imajo vse privilegiran 
dostop do morja;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da ljudem, 
izključenim s trga dela, ponuja možnosti 

2. pozdravlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da zagotavlja 
podporo za zaposlovanje, usposabljanje in 
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usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene 
lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
prispeva k ribištvu in pomorskemu 
gospodarstvu, pa tudi k socialni 
vključenosti in razvoju;

boj proti revščini, na primer z možnostmi 
usposabljanja in zaposlovanja, 
prilagojenimi posameznim in lokalnim 
potrebam, ustvarjanju delovnih mest in 
sektorjem; ker Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo prispeva k ribištvu in 
pomorskemu gospodarstvu, pa tudi k 
socialni vključenosti in razvoju; opozarja, 
da je v strategiji za enakost spolov za 
obdobje 2020–2025 določeno, da morajo ti 
in drugi skladi podpirati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela 
ter usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, vlagati v varstvo in oskrbo, 
podpirati podjetnice in se boriti proti 
spolni segregaciji v nekaterih poklicih;

Or. en

Predlog spremembe 38
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Maria Walsh, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da ljudem, 
izključenim s trga dela, ponuja možnosti 
usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene 
lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
prispeva k ribištvu in pomorskemu 
gospodarstvu, pa tudi k socialni 
vključenosti in razvoju;

2. ugotavlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da ljudem, 
izključenim s trga dela, ponuja možnosti 
usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene 
lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
prispeva k ribištvu, pomorskemu in 
širšemu modremu gospodarstvu, pa tudi k 
socialni vključenosti, zaposlitveni 
mobilnosti in razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 39
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da ljudem, 
izključenim s trga dela, ponuja možnosti 
usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene 
lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
prispeva k ribištvu in pomorskemu 
gospodarstvu, pa tudi k socialni 
vključenosti in razvoju;

2. ugotavlja, da se Evropski socialni 
sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih 
in podeželskih območij, tako da ljudem, 
izključenim s trga dela, ponuja možnosti 
usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene 
lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in 
akvakulturo prispeva k trajnostnemu 
modremu gospodarstvu, vključno s 
socialno vključenostjo in razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 40
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na socialno-ekonomske 
posledice brexita za ribiško industrijo in 
poziva države članice, naj dodelijo 
evropska sredstva za podporo delovnih 
mest ter spodbujanje trajnostnega ribištva 
in enakosti spolov v industriji;

Or. en

Predlog spremembe 41
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj nemudoma 
sproži pobude za ustavitev prisilnega dela 
in trgovine z ljudmi v ribiški industriji;

Or. en

Predlog spremembe 42
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju; s sredstvi bi bilo treba podpreti 
tudi ukrepe, ki obravnavajo stranske 
posledice zdravstvene krize za ljudi v takih 
ranljivih skupinah; s sredstvi bi bilo treba 
zato s presečnim pristopom podpirati 
ukrepe, katerih cilj je obravnavati vse 
družbene dejavnike zdravja, vključno s 
spolom, da bi odpravili vse neenakosti na 
področju zdravja, tudi na podlagi spola, in 
se odzvali na posebne zdravstvene potrebe 
ljudi, vključno z zdravstvenimi potrebami 
žensk, ter ukrepe, katerih cilj je zagotoviti 
nemoten dostop do vseh zdravstvenih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 43
Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19, pa tudi 
negotove gospodarske napovedi po koncu 
prehodnega obdobja, ki je sledilo izstopu 
Združenega kraljestva iz EU, 
1. januarja 2021, ter da morajo države 
članice dodeliti evropska sredstva za 
podporo ohranjanju in ustvarjanju delovnih 
mest v ribiškem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 44
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju; poudarja, da je glede na 
posledice brexita, zaradi katerega so še 
posebej zaskrbljeni delavci v ribiški 
industriji, pomembno zaščititi ta delovna 
mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na precejšnje gospodarske 3. opozarja na precejšnje gospodarske 
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posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju, vključno z akvakulturo, 
preobrazbo ter komercializacijo ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 ter da 
morajo države članice dodeliti evropska 
sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

3. opozarja na precejšnje gospodarske 
in socialne posledice pandemije COVID-
19 ter da morajo države članice dodeliti 
evropska sredstva za podporo ohranjanju in 
ustvarjanju delovnih mest v ribiškem 
sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. strogo obsoja vsakršen sovražni 
govor ali dejanja zoper ribiče; opozarja, 
da evropski ribiči izpolnjujejo najvišje 
standarde na svetu z vidika varstva okolja 
in biotske raznovrstnosti, da kažejo svojo 
zavezanost tej prednostni nalogi s stalnim 
prilagajanjem novim in zahtevnim 
predpisom, ter da čeprav se evropske 
politike še vedno izboljšujejo, SRP že 
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desetletja upošteva potrebo po razumnem 
upravljanju vrst; poziva k skupnemu 
spoštovanju poklica ribičev, ob 
upoštevanju človeške in kulturne 
vrednosti njihovega dela, njegove 
strateške vloge za našo prehransko 
neodvisnost in njegovega prispevka k 
varni in zdravi prehrani, pa tudi k znanju 
o morskem okolju ter njegovemu varstvu;

Or. en

Predlog spremembe 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so konec leta 2019 
države članice sporočile 
153 milijonov EUR izdatkov v kategoriji 
„ribištvo in akvakultura“; vendar 
opozarja, da zbrani podatki niso 
reprezentativni, saj države članice ne 
navajajo natančnih zneskov sredstev, 
dodeljenih sektorju pomorstva, ribištva in 
akvakulture pri izpolnjevanju regionalnih 
potreb po izobraževanju, usposabljanju, 
zaposlovanju in vključevanju;

Or. en

Predlog spremembe 49
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja dodano vrednost 4. pozdravlja dodano vrednost 
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strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj;

strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj; poziva Komisijo, naj 
dovoli samo uvoz ribiških proizvodov, ki 
izvirajo iz držav, ki lahko dokažejo, da 
izpolnjujejo konvencijo MOD št. 188, v 
kateri so določene podobne regulativne 
zahteve, kot veljajo v državah članicah 
EU, da bi ustvarila enake konkurenčne 
pogoje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj;

4. pozdravlja koristi strateških 
sprememb v EU, zlasti zelenega in 
digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj; v zvezi s tem poudarja, 
da je potrebna skladnost s cilji evropskega 
zelenega dogovora, ciljem trajnostnega 
razvoja št. 14 in Pariškim sporazumom;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj;

4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah, zaščitili delovna mesta na 
ozemljih, ki so močno odvisna od ribištva, 
in dodatno spodbudili tamkajšnjo 
zaposlenost ter socialni in gospodarski 
razvoj, pa tudi ohranili naravo v obalnih 
regijah;

Or. en

Predlog spremembe 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj;

4. pozdravlja dodano vrednost 
zelenega in digitalnega prehoda; vendar v 
tem okviru opozarja, da ne sme biti nihče 
zapostavljen in da ta prehoda ne smeta 
potekati na račun ranljivih skupin ali 
regij; zato poudarja, da je treba ustvariti 
nova kakovostna delovna mesta in dodatno 
spodbuditi gospodarski razvoj, tudi v 
obalnih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 53
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 

4. pozdravlja dodano vrednost 
strateških sprememb v EU, zlasti zelenega 
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in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj;

in digitalnega prehoda, s katerimi naj bi 
ustvarili nova delovna mesta v obalnih 
regijah in dodatno spodbudili njihov 
gospodarski razvoj; poudarja, kako 
pomembno je zaščititi tradicionalne 
poklice v ribiškem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 54
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Maria Walsh, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je pomembno ribičem 
omogočiti, da se prilagodijo na 
spremembe, ki jih prinašata prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je obalni ribolov bistven 
za ohranitev kulturnih običajev in praks 
in poleg varstva kulturne raznolikosti v 
zadevnih regijah zagotavlja tudi samo 
preživetje celotnih obalnih skupnosti; je 
poleg tega prepričan, da je treba te običaje 
in prakse ohraniti;

Or. pl

Predlog spremembe 56
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Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj sproži pobude 
za priznanje dela žensk v ribiškem 
sektorju in zagotovitev enakega plačila 
moških in žensk;

Or. en

Predlog spremembe 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, da bi se lahko 
prilagodili novim tržnim trendom (npr. 
ekološka hrana, specializirani turizem, 
prodaja in promocija lokalnih proizvodov z 
novimi tehnologijami);

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju, zlasti 
mladim, in vsem, ki jih tako delo zanima, 
zagotoviti dostop do usposabljanja, 
svetovanja, pripravništva in poklicnega 
izobraževanja, da bi se lahko prilagodili 
novim tržnim trendom (npr. ekološka 
hrana, specializirani turizem, prodaja in 
promocija lokalnih proizvodov z novimi 
tehnologijami); vztraja, da je treba mladim 
zagotoviti vse ustrezne informacije, da se 
bodo lahko v celoti vključili v ribiški 
sektor, s poudarkom na možnem razvoju 
poklicne poti, zlasti z ustvarjanjem 
povezav med malim in industrijskim 
ribolovom;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
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Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, da bi se lahko 
prilagodili novim tržnim trendom (npr. 
ekološka hrana, specializirani turizem, 
prodaja in promocija lokalnih proizvodov 
z novimi tehnologijami);

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, vključno z 
usposabljanjem na področju zdravja in 
varnosti za vse ribiške delavce; spodbuja 
dodatno kombinirano finančno podporo iz 
skladov EU za takšne tečaje 
usposabljanja, svetovanje, pripravništva 
in poklicno usposabljanje za vse ribiče v 
nelovni dobi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, da bi se lahko 
prilagodili novim tržnim trendom (npr. 
ekološka hrana, specializirani turizem, 
prodaja in promocija lokalnih proizvodov z 
novimi tehnologijami);

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, plačanega 
pripravništva in poklicnega izobraževanja, 
da bi se lahko prilagodili novim tržnim 
trendom (npr. ekološka hrana, 
specializirani turizem, prodaja in promocija 
lokalnih proizvodov z novimi 
tehnologijami), s tem pa bi se v sektor, ki 
izgublja delavce, vključilo več 
strokovnjakov;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, da bi se lahko 
prilagodili novim tržnim trendom (npr. 
ekološka hrana, specializirani turizem, 
prodaja in promocija lokalnih proizvodov z 
novimi tehnologijami);

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
svetovanja, pripravništva, pa tudi 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, da bi se lahko prilagodili 
novim tržnim trendom (npr. ekološka 
hrana, kratke dobavne verige, 
specializirani turizem ter prodaja in 
promocija lokalnih proizvodov z novimi 
tehnologijami);

Or. en

Predlog spremembe 61
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Maria Walsh, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti dostop do 
usposabljanja, svetovanja, pripravništva in 
poklicnega izobraževanja, da bi se lahko 
prilagodili novim tržnim trendom (npr. 
ekološka hrana, specializirani turizem, 
prodaja in promocija lokalnih proizvodov z 
novimi tehnologijami);

5. poudarja, da je pomembno 
delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki 
jih tako delo zanima, zagotoviti pravičen 
in vključujoč dostop do usposabljanja, 
svetovanja, pripravništva in poklicnega 
izobraževanja, da bi se lahko prilagodili 
novim tržnim trendom (npr. ekološka 
hrana, specializirani turizem, prodaja in 
promocija lokalnih proizvodov z novimi 
tehnologijami);

Or. en



AM\1220370SL.docx 33/61 PE662.043v01-00

SL

Predlog spremembe 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da imajo nekatere 
države članice EU specifične programe 
usposabljanja in izobraževanja za ribiče, 
druge pa nimajo nikakršnih specifičnih 
programov na tem področju; ugotavlja, da 
se možnosti usposabljanja med državami 
članicami razlikujejo in vključujejo tako 
tradicionalni pristop predaje znanja iz 
roda v rod kot tudi uradno strokovno 
(visokošolsko) izobraževanje, pri čemer se 
vsebina ponujenih programov 
usposabljanja in izobraževanja med 
državami članicami in včasih celo znotraj 
njih razlikuje1b;
_________________
1b Fishers for the Future, attracting a new 
generation of labour to the fishing 
industry and generating employment in 
coastal communities (Ribištvo v 
prihodnosti; privabljanje nove generacije 
delovne sile v ribiško industrijo in 
ustvarjanje delovnih mest v obalnih 
skupnostih), informativni dokument 
PECH, 2020, str. 10.

Or. pl

Predlog spremembe 63
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da lahko usposabljanje 
ribičev pomembno prispeva k večji 
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vključenosti in prispevku ribiške 
dejavnosti k varstvu narave ter podpre 
izvajanje in uporabo bolj trajnostnih 
ribolovnih tehnik, ki so skladne s cilji 
trajnostnega izkoriščanja virov, 
določenimi v skupni ribiški politiki (SRP);

Or. en

Predlog spremembe 64
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. potrjuje, da je ustrezno in 
specifično izobraževanje in usposabljanje 
ključnega pomena pri spodbujanju 
mladih v naših priobalnih regijah, naj 
nadaljujejo z dejavnostmi in običaji 
priobalnega ribolova;

Or. pl

Predlog spremembe 65
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi vzajemno 
priznavanje kvalifikacij in spričeval o 
pomorski varnosti v EU povečalo 
mobilnost zaposlenih in privlačnost 
pomorskih poklicev za mlado generacijo; 
meni, da priznavanje spričeval ne bi smelo 
pomeniti pretiranega finančnega in 
birokratskega bremena;

6. spodbuja države članice, naj 
razvijejo programe dualnega poklicnega 
usposabljanja za pomorstvo in ribištvo ter 
skupni standard usposabljanja in 
certifikacije ribičev ribiške flote EU, pa 
tudi povežejo usposabljanje in 
certifikacijo na področju varnosti z 
usposabljanjem na področju trajnostnosti, 
da bi povečale privlačnost industrije za 
mlade in olajšale prosto gibanje ribičev; 
poziva države članice, naj dodelijo 
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sredstva za pokritje stroškov certifikacije 
in usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 66
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da bi vzajemno 
priznavanje kvalifikacij in spričeval o 
pomorski varnosti v EU povečalo 
mobilnost zaposlenih in privlačnost 
pomorskih poklicev za mlado generacijo; 
meni, da priznavanje spričeval ne bi smelo 
pomeniti pretiranega finančnega in 
birokratskega bremena;

6. opozarja, da bi vzajemno 
priznavanje kvalifikacij in spričeval o 
pomorski varnosti v EU povečalo 
mobilnost zaposlenih in privlačnost 
pomorskih poklicev za mlado generacijo; 
vključevati bi moralo prilagoditev 
predpisov Mednarodne pomorske 
organizacije predpisom EU;

Or. en

Predlog spremembe 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morali imeti mladi 
ribiči dostop do sodobnega usposabljanja, 
ki bi temeljilo na polnem dostopu do 
digitalnih orodij in na njihovi uporabi, saj 
so ta vse bolj prisotna v ribolovnih 
dejavnostih, in ki bi jih hkrati ustrezno 
pripravljalo na novo vlogo, ki jo morajo 
imeti ribiči v trajnostnem ribištvu in ki 
zajema proizvodnjo zdrave, varne, 
sledljive in kakovostne hrane, varstvo 
morskega okolja s posebnim poudarkom 
na zaščiti ribjih staležev in prispevku k 
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čistemu morju, tako da zbirajo in oddajajo 
na kopno odpadke, naključno ulovljene v 
morju;

Or. it

Predlog spremembe 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. je zelo zaskrbljen zaradi razlik v 
plačah in dostopu do socialne zaščite 
ribičev v evropskih regijah in zaradi 
znatne razlike v delovnih in življenjskih 
razmerah ribičev, zaposlenih v 
industrijskem in malem ribolovu; zato 
Komisijo in države članice poziva, naj 
hitro in usklajeno ukrepajo, da bi bolje 
podprli in okrepili mali ribolov, ki se je 
tudi izkazal kot bolj trajnosten od 
intenzivnega industrijskega ribolova in 
bistven za gospodarstvo in identiteto 
majhnih obalnih skupnosti;

Or. it

Predlog spremembe 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da bi bilo treba spodbujati 
udeležbo žensk v ribiškem sektorju in 
predvsem zagotoviti gospodarsko in 
družbeno priznanje dela, ki ga že 
opravljajo v podpornih dejavnostih na 
kopnem in je pogosto oblika neformalne 
ekonomije;



AM\1220370SL.docx 37/61 PE662.043v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 70
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in socialne varnosti 
ter v tem okviru ustvarjati in ohranjati 
delovna mesta, podprta z ustreznimi 
trdnimi sistemi socialne varnosti, ki bi 
zagotavljali, da imajo vsi dostop do 
minimalnega dohodka nad mejo revščine; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi razlogov telesnega in duševnega 
zdravja, onesnaženosti in pomanjkljivega 
izvajanja okvirne direktive o vodah v 
državah članicah, sprememb na trgu dela 
ali drugih dejavnikov ne morejo nadaljevati 
dela v ribiški industriji; meni, da bi morali 
evropski skladi, zlasti Evropski socialni 
sklad, podpirati njihov nemoten poklicni 
prehod, pri tem pa upoštevati strategijo za 
enakost spolov za obdobje 2020–2025;

Or. en

Predlog spremembe 71
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost in trajnostnost poklicnih poti in v 
tem okviru ustvarjati in ohranjati delovna 
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opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

mesta, pa tudi zagotoviti nadomestilo za 
ustavitev ribolovnih dejavnosti; opozarja, 
da bi bilo treba ribiče podpirati pri 
nadaljevanju poklicne poti na kopnem, če 
zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb na 
trgu dela ali drugih dejavnikov ne morejo 
nadaljevati dela na morju; meni, da bi 
morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 72
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Maria Walsh, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod, vključno s programi 
vseživljenjskega učenja in drugimi 
programi pridobivanja znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 73
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad plus, podpirati njihov 
nemoten poklicni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 74
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 75
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; 
opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati 
pri nadaljevanju poklicne poti na kopnem, 
če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb 
na trgu dela ali drugih dejavnikov ne 
morejo nadaljevati dela na morju; meni, da 
bi morali evropski skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirati njihov nemoten 
poklicni prehod;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 76
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je kohezijska politika 
glavna naložbena politika EU za 
zmanjšanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik; poleg tega poziva 
države članice in Komisijo, naj uporabijo 
tudi sredstva instrumenta za nujno pomoč 
in zlasti Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo kot orodji, da bi se državljani na 
lokalni ravni vključili v odzivanje na izzive 
v ribiškem sektorju;

8. poudarja, da je pomembno ohranjati 
stalnost poklicnih poti in v tem okviru 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta; poleg 
tega poziva države članice in Komisijo, naj 
uporabijo tudi sredstva instrumenta za 
nujno pomoč in zlasti Evropski sklad za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo kot 
orodji, da bi se državljani na lokalni ravni 
vključili v odzivanje na izzive v ribiškem 
sektorju; poziva, naj se z Evropskim 
skladom za pomorstvo, ribištvo in 
akvakulturo dodatno okrepi podpora EU 
ribičem za zbiranje izgubljenega 
ribolovnega orodja in morskih odpadkov, 
s tem pa prispeva k varstvu ter obnovi 
morske in obalne biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov ter izvajanju evropske 
strategije za plastiko v krožnem 
gospodarstvu;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je kohezijska politika 
glavna naložbena politika EU za 
zmanjšanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik; poleg tega poziva 
države članice in Komisijo, naj uporabijo 
tudi sredstva instrumenta za nujno pomoč 
in zlasti Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo kot orodji, da bi se državljani na 
lokalni ravni vključili v odzivanje na izzive 
v ribiškem sektorju;

8. opozarja, da je kohezijska politika 
glavna naložbena politika Unije za 
zmanjšanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik; poziva države članice, 
naj uporabijo instrument za nujno pomoč 
in Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in 
akvakulturo kot orodji, da bi se državljani 
na lokalni ravni vključili v odzivanje na 
izzive v ribiškem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 78
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je kohezijska politika 
glavna naložbena politika EU za 
zmanjšanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik; poleg tega poziva 
države članice in Komisijo, naj uporabijo 
tudi sredstva instrumenta za nujno pomoč 
in zlasti Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo kot orodji, da bi se državljani na 
lokalni ravni vključili v odzivanje na izzive 
v ribiškem sektorju;

8. opozarja, da je kohezijska politika 
orodje naložbene politike EU za 
zmanjšanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik; poleg tega poziva 
države članice in Komisijo, naj uporabijo 
tudi sredstva instrumenta za nujno pomoč 
in zlasti Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo kot orodji, da bi se državljani na 
lokalni ravni vključili v odzivanje na izzive 
v ribiškem sektorju;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za 
lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov,večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih ribiških akcijskih skupin v skladu 
s cilji socialnega gospodarstva, kjer gre za 
lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov, večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 80
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za 
lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov,večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

9. spodbuja nadaljnjo podporo in 
morebitno razširitev uspešnih lokalnih 
akcijskih skupin, kjer gre za lokalna javno-
zasebna partnerstva, zadolžena za lokalne 
razvojne strategije za lokalno proizvodnjo 
hrane, boljšo uporabo naravnih virov, večjo 
privlačnost območij ribiških skupnosti s 
povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za 
lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov,večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

9. spodbuja boljše spremljanje 
uspešnih lokalnih akcijskih skupin, kjer gre 
za lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov, večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 82
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za 
lokalna javno-zasebna partnerstva, 
zadolžena za lokalne razvojne strategije za 
lokalno proizvodnjo hrane, boljšo uporabo 
naravnih virov,večjo privlačnost podeželja 
s povečanjem storitev in kulture ter za 
ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo 
treba izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih 
lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za 
lokalna partnerstva, zadolžena za lokalne 
razvojne strategije za lokalno proizvodnjo 
hrane, boljšo uporabo naravnih virov, večjo 
privlačnost podeželja s povečanjem 
storitev in kulture ter za ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
izvajanje teh strategij podpreti z 
evropskimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 83
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Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da imajo ribiči odločilno 
in nenadomestljivo vlogo pri zaščiti morja, 
kar dokazuje tudi zbiranje morskih 
odpadkov, ki se v veliki večini primerov ne 
ustvarjajo pri ribolovni dejavnosti, ki je 
dragocena dejavnost za celotno skupnost 
in za vsa druga podjetja v modrem 
gospodarstvu; poudarja, da bi bilo treba 
zato to nalogo kar se da hitro podpreti s 
ciljnim usposabljanjem, z jasnimi predpisi 
ter vzpostavitvijo sistema celovitega 
zbiranja odpadkov, ki bi omogočal 
enostavno oddajo na kopno in recikliranje 
tudi in zlasti v majhnih pristaniščih, ki so 
pogosto slabo opremljena, poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da se prizna, 
pravično plača in spodbuja vloga 
„ekološkega ribiča“;

Or. it

Predlog spremembe 84
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov ter poenostaviti 
upravne in tehnične zahteve za razvoj 
lokalnih trgov za sveže ribe; spodbuja 
nadaljnjo digitalizacijo sektorja, ki bi 
morala omogočiti boljše sodelovanje med 
ribiči in strankami, pa tudi boljše 
upravljanje ulovljenih rib in drugih 
morskih proizvodov ter preprečevanje 
odpadkov; poudarja, da je pomemben 

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov, kot so ribiški stranski 
proizvodi, ki jih je mogoče pridobiti in se 
lahko dobavljajo neživilskim trgom (na 
primer trgu s krmo, z zdravili itd.), s čimer 
bi se optimizirala uporaba virov; poziva, 
naj se poenostavijo upravne in tehnične 
zahteve za razvoj lokalnih trgov za sveže 
ribe, da bi se povečalo neposredno trženje 
rib in storitve dostave na dom, zlasti za 
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dostop do usposabljanja na tem področju s 
pomočjo sredstev EU;

mikro-, mala in srednja podjetja, saj 
lahko na ta način lokalne skupnosti 
obdržijo večji delež vrednosti ulova; 
spodbuja nadaljnjo digitalizacijo sektorja, 
ki bi morala omogočiti boljše sodelovanje 
med ribiči in strankami; poziva države 
članice, naj podprejo predlog Komisije za 
sistem EU za nadzor ribištva, s katerim bi 
okrepili trenutne določbe o sledljivosti, da 
bi lahko bolje razumeli staleže in 
zagotovili certifikacije trajnostnosti in 
porekla, s čimer bi lahko prispeval k 
boljšemu upravljanju virov in odprl trge s 
proizvodi z višjo vrednostjo; poudarja, da 
je pomemben dostop do usposabljanja na 
tem področju s pomočjo sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 85
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov ter poenostaviti 
upravne in tehnične zahteve za razvoj 
lokalnih trgov za sveže ribe; spodbuja 
nadaljnjo digitalizacijo sektorja, ki bi 
morala omogočiti boljše sodelovanje med 
ribiči in strankami, pa tudi boljše 
upravljanje ulovljenih rib in drugih 
morskih proizvodov ter preprečevanje 
odpadkov; poudarja, da je pomemben 
dostop do usposabljanja na tem področju 
s pomočjo sredstev EU;

10. poudarja, da je pomembno podpreti 
nova mesta za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov s poenostavitvijo 
upravnih in tehničnih zahtev za razvoj 
malih lokalnih trgov za sveže ribiške 
proizvode, ki bodo zagotavljali dostojne 
delovne pogoje, vključno z določbami o 
zdravju in varnosti pri delu, ter visoko 
raven varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 86
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Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov ter poenostaviti 
upravne in tehnične zahteve za razvoj 
lokalnih trgov za sveže ribe; spodbuja 
nadaljnjo digitalizacijo sektorja, ki bi 
morala omogočiti boljše sodelovanje med 
ribiči in strankami, pa tudi boljše 
upravljanje ulovljenih rib in drugih 
morskih proizvodov ter preprečevanje 
odpadkov; poudarja, da je pomemben 
dostop do usposabljanja na tem področju s 
pomočjo sredstev EU;

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov, spodbujati trajnostno 
ribištvo ter poenostaviti upravne in 
tehnične zahteve za razvoj lokalnih trgov 
za sveže ribe; spodbuja nadaljnjo 
digitalizacijo sektorja, ki bi morala 
omogočiti boljše sodelovanje med ribiči in 
strankami, pa tudi boljše upravljanje 
ulovljenih rib in drugih morskih 
proizvodov ter preprečevanje odpadkov; 
poudarja, da je pomemben dostop do 
usposabljanja na tem področju s pomočjo 
sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 87
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato poudarja, da je pomembno 
podpreti nove trge za prodajo rib in drugih 
morskih proizvodov ter poenostaviti 
upravne in tehnične zahteve za razvoj 
lokalnih trgov za sveže ribe; spodbuja 
nadaljnjo digitalizacijo sektorja, ki bi 
morala omogočiti boljše sodelovanje med 
ribiči in strankami, pa tudi boljše 
upravljanje ulovljenih rib in drugih 
morskih proizvodov ter preprečevanje 
odpadkov; poudarja, da je pomemben 
dostop do usposabljanja na tem področju s 
pomočjo sredstev EU;

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 88
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. spodbuja nadaljnjo digitalizacijo 
sektorja, ki bi morala omogočiti boljše 
sodelovanje med ribiči in strankami, večjo 
sledljivost ribiških proizvodov, pa tudi 
boljše upravljanje ribjih staležev; 
poudarja, da je v zvezi s tem pomemben 
dostop do usposabljanja, ki bi se lahko 
podprl s sredstvi EU;

Or. en

Predlog spremembe 89
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj s 
politikami socialnega gospodarstva 
podprejo trajnostno malo ribištvo, da bi 
uresničile cilj trajnostnega razvoja št. 14;

Or. en

Predlog spremembe 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Osnutek mnenja
Odstavek 11
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev, ki je pogosto ogroženo, ker je delo 
na odprtem morju po naravi nevarno ter 
ker so plovila stara in nevarna in 
povečujejo njihovo izpostavljenost 
delovnim poškodbam, tudi težkim; zato 
pristojne organe poziva, naj vsem 
delavcem v tem sektorju zagotovijo varne 
in dostojne delovne razmere, Komisijo pa 
poziva, naj ustrezno podpre obnovo flote 
in pri tem v celoti upošteva zahteve 
okoljske trajnostnosti s posebnim 
poudarkom na malem ribolovu, pri 
katerem je povprečna starost plovil znatno 
višja kot v industrijskem ribolovu;

Or. it

Predlog spremembe 91
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere; spodbuja odpravo nasprotij med 
veljavno socialno zakonodajo, kot je 
Konvencija št. 188 o delu na področju 
ribolova Mednarodne organizacije dela, 
in pravili SRP, zlasti pravili, ki 
prepovedujejo vsakršne spremembe 
parametrov ribolovne zmogljivosti, 
vključno z močjo motorja plovila;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere; poudarja, da je treba zagotoviti 
usposabljanje, ki bo zajemalo varnost pri 
delu v ribiški industriji ter varstvo 
morskega okolja, virov, morja in obalnih 
con ter kakovost ulova, pa tudi trženje in 
upravljanje v sektorju predelave rib;

Or. pl

Predlog spremembe 93
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. opozarja, da je EU odgovorna za 
zdravje in varnost pri delu; je zelo 
zaskrbljen zaradi telesnega in duševnega 
zdravja ribičev in drugih zaposlenih v 
industriji glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj vsem delavcem v tem 
sektorju, vključno z delavci migranti, 
zagotovijo varno in kakovostno delovno 
infrastrukturo ter naprave, ki bodo 
dosegale ustrezne ravni higiene, ter varne 
in dostojne delovne razmere;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere, ter pozdravlja, da namerava 
Komisija izvesti oceno direktive o varnosti 
ribiških plovil, da bi opredelila morebitne 
regulativne pomanjkljivosti na področju 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere; poziva države članice, naj pri tem 
sodelujejo s socialnimi partnerji, delovnim 
inšpektoratom pa zagotovijo dovolj 
sredstev za izpolnjevanje njihovih nalog;

Or. en
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Predlog spremembe 96
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem 
sektorju zagotovijo varne in dostojne 
delovne razmere;

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato poziva države 
članice, naj ratificirajo Konvencijo št. 188 
o delu na področju ribolova Mednarodne 
organizacije dela, da bi delavcem v tem 
sektorju zagotovile varne in dostojne 
delovne razmere ter ustvarile enake 
konkurenčne pogoje in pravično 
konkurenco med ribiškimi podjetji po 
vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 97
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja 
ribičev glede na njihove težke in stresne 
delovne razmere ter izpostavljenosti 
delovnim poškodbam; zato pristojne 
organe poziva, naj delavcem v tem sektorju 
zagotovijo varne in dostojne delovne 
razmere;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 98
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Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da je zelo pomembno 
izboljšati življenjske in delovne pogoje na 
ribiških plovilih, vključno z določbami o 
varnosti, in poziva k podpori s sredstvi 
EU, zlasti v primeru malih ribiških plovil; 
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj poiščejo rešitve, ki bodo 
omogočale povečanje bruto tonaže plovil 
brez povečanja količine ulovljenih rib, da 
bi zagotovile ustrezna območja za počitek, 
delo in varnost ter ustrezne pogoje na 
krovu;

Or. en

Predlog spremembe 99
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, kako pomembno je 
revidirati izračun pragov, ne zgolj iz 
varnostnih razlogov, temveč tudi za 
zagotovitev dostojnih delovnih in 
življenjskih pogojev na krovu, na primer z 
vključitvijo več površin, namenjenih 
udobju posadke, in hkratno ohranitvijo 
trajnostno zasnovanega prostora za ribe; 
poudarja, da bo takšna učinkovita revizija 
tudi zagotovila dostop žensk do sektorja 
(na primer z ločenimi kabinami, 
sanitarijami in prhami);

Or. en
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Predlog spremembe 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. izraža zaskrbljenost zaradi 
položaja ribičev v Baltskem morju; 
poudarja, da je treba ribje staleže v 
Baltskem morju obnoviti, da se bodo 
lahko povečale ribolovne kvote, in da bo 
nato treba v ribiškem sektorju na novo 
zaposlovati; poziva države članice, naj 
zaščitijo obstoječa delovna mesta;

Or. pl

Predlog spremembe 101
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja na pravico vseh delavcev 
v ribiški industriji, da vstopijo v sindikat, 
in želi spomniti Komisijo na njeno izjavo, 
da bi „[k]olektivna pogajanja […] morala 
biti zlato pravilo v vseh državah 
članicah“1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/sl/ip_20_1968

Or. en

Predlog spremembe 102
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Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. želi spomniti, da morajo imeti vsi 
delavci v ribiškem sektorju pravico do 
najvišje možne ravni varstva glede zdravja 
in varnosti pri delu, ne glede na velikost 
plovila ali podjetja, v katerem so 
zaposleni, kraja zaposlitve ali pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 103
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Eugenia Rodríguez 
Palop, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3; poziva Znanstveni, tehnični in 
gospodarski odbor za ribištvo (STEFC), 
naj v SRP vključi kazalnike, povezane s 
splošnimi socialnimi cilji, zlasti v zvezi z 
zaščito delavcev, izobraževanjem in 
usposabljanjem, zaslužki in varnostjo;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 104
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile in neenakosti ter 
neenakopravnosti spolov v ribiškem 
sektorju in poziva k spodbudam za 
privabljanje mlajše generacije ter žensk; 
spodbuja države članice, naj v vseh 
ribiških skupnostih zagotovijo občinske 
storitve varstva otrok, ki bodo na voljo v 
delovnem času ribičev; poziva države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za odpravo 
ovir za začetek poklicne poti v sektorju, 
kot so visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

_________________ _________________
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

Predlog spremembe 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

12. je zaskrbljen zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo podprle 
ljudi, ki želijo začeti poklicno pot v 
sektorju, in odpravijo težave, kot so visoki 
začetni stroški za ustanovitev podjetja, 
neenakost spolov, nestabilnost prihodkov 
in negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

_________________ _________________
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

Predlog spremembe 106
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov, metode 
dodeljevanja ribolovnih možnosti in 
negotovost glede trajanja poklicne poti, ter 
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EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

podprejo menjavo generacij; pozdravlja 
projekte, financirane s sredstvi EU, za 
sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

_________________ _________________
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

Predlog spremembe 107
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov in s spodbudami za 
mlade, da izberejo poklicno pot v ribiškem 
sektorju3;

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja 
delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše 
generacije; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za odpravo ovir za 
začetek poklicne poti v sektorju, kot so 
visoki začetni stroški za ustanovitev 
podjetja, nestabilnost prihodkov in 
negotovost glede trajanja poklicne poti; 
pozdravlja projekte, financirane s sredstvi 
EU, za sodelovanje z mladimi prek posebej 
zasnovanih programov, kot je pobuda za 
financiranje prvega nakupa plovila v 
okviru Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo, in s spodbudami za mlade, da 
izberejo poklicno pot v ribiškem sektorju3;

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

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

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

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja vlogo žensk v ribiškem 
sektorju, ki je pogosto spregledana ali 
komaj vidna, vendar ključna v logistični 
in upravni podpori za ribiška plovila, pa 
tudi pri trženju in predelavi rib; poudarja, 
da morajo ukrepi za privabljanje mladih v 
ribolovne dejavnosti zagotavljati enakost 
spolov in upoštevati vlogo žensk v celotni 
ribiški industriji, od ulova rib do 
upravljanja plovil, akvakulture, trženja in 
predelave ribjih proizvodov, pa tudi 
njihovo vlogo v znanosti in upravljanju 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 109
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da koncentracija 
ribolovnih dodelitev pri majhnem številu 
plovil novim ribičem otežuje začetek 
poslovanja, kar ovira menjavo generacij;

Or. en

Predlog spremembe 110
Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. poziva, naj se člen 17 osnovne 
uredbe o skupni ribiški politiki v celoti 
izvaja, saj je za menjavo generacij 
pomembno mladim ribičem dodeliti dovolj 
ribolovnih možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 111
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. poudarja, da je spodbujanje 
visokih standardov z vidika okoljske 
trajnostnosti ribiškega sektorja ključno za 
privabljanje nove generacije ribičev in 
zagotovitev dolgoročne gospodarske 
stabilnosti ribiškega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 112
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 
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ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka v 
ribiškem sektorju in ribiških skupnostih.

ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka v 
ribiškem sektorju in ribiških skupnostih; 
poziva pristojne organe, naj podprejo 
dostop invalidov do prilagodljive 
ribolovne opreme in opreme, ki se 
uporablja na prostem;

Or. en

Predlog spremembe 113
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 
ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka v 
ribiškem sektorju in ribiških skupnostih.

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih ribičev in drugih delavcev iz 
industrije s telesnimi in duševnimi 
delovnimi poškodbami na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 
ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka v 
ribiškem sektorju in ribiških skupnostih;

Or. en

Predlog spremembe 114
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Lukas 
Furlas (Loukas Fourlas), Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 
ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka v 
ribiškem sektorju in ribiških skupnostih.

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 115
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da ponovno vključevanje 
nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega 
okolja vodi k socialni vključenosti ter 
ustvarja spodbude za ustvarjanje dohodka 
v ribiškem sektorju in ribiških skupnostih.

13. meni, da ponovno vključevanje 
aktivnih in nekdanjih invalidnih ribičev na 
trg dela z zagotavljanjem dostopnega 
delovnega okolja, tudi v ribiškem sektorju, 
vodi k socialni vključenosti ter ustvarja 
dohodek v ribiških skupnostih;

Or. en

Predlog spremembe 116
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. opozarja, da lahko ima brexit 
nepredvidljive posledice za ribiški sektor, 
zlasti na obalnih območjih, od koder 
izvirajo najbolj prizadete ribiške flote; te 
posledice ne bodo prizadele samo ribiških 
plovil in njihovih ribičev, temveč celotne 
skupnosti in zaposlenost na teh obalnih 
območjih;

Or. en


