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Pozměňovací návrh 1
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že k zajištění 
životaschopného odvětví rybolovu jsou 
zapotřebí vhodná finanční opatření, 
a poukazuje na to, že cílů společné 
rybářské politiky lze dosáhnout pouze 
v případě, že bude k dispozici dostatečný 
rozpočet; podotýká, že tento rozpočet je 
soustředěn v oddíle III a v hlavě 11 
„Námořní záležitosti a rybolov“; 
připomíná, že většinu tohoto rozpočtu tvoří 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 
a povinné příspěvky poskytované 
regionálním organizacím pro řízení 
rybolovu a v rámci dohod o udržitelném 
rybolovu;

1. připomíná, že k zajištění 
životaschopného odvětví rybolovu jsou 
zapotřebí vhodná finanční opatření, 
a poukazuje na to, že cílů společné 
rybářské politiky lze dosáhnout pouze 
v případě, že bude k dispozici dostatečný 
rozpočet; podotýká, že tento rozpočet je 
soustředěn v oddíle III a v hlavě 11 
„Námořní záležitosti a rybolov“; 
připomíná, že většinu tohoto rozpočtu 
právem tvoří Evropský námořní a rybářský 
fond (ENRF) a povinné příspěvky 
poskytované regionálním organizacím pro 
řízení rybolovu a v rámci dohod 
o udržitelném rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení 
udržitelné modré ekonomiky je třeba 
nalézt rovnováhu mezi prioritami v oblasti 
životního prostředí a socioekonomickou 
stabilitou, zejména pokud jde o komunity 
závislé na drobném pobřežním rybolovu;

Or. it



PE639.923v02-00 4/32 AM\1187668CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že hlavní cíle SRP by 
měly vyvažovat životaschopnost odvětví, 
které má strategický význam pro 
Evropskou unii, a potřebu chránit mořské 
ekosystémy, a to prostřednictvím rozvoje 
rybolovu, který bude udržitelný 
z hospodářského a environmentálního 
hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo 
ke zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států; zvyšovat 
znalosti o mořském prostředí, zejména 
prostřednictvím studia dopadů poruch 
klimatu a znečištění na mořské zdroje; 
a obecně je přesvědčen, že je potřeba 
podporovat příspěvek rybářů k poznatkům 
o mořském prostředí, zejména 
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prostřednictvím financování palubních 
měřicích přístrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; 
domnívá se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, 
tak i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích a že přestože došlo ke 
zlepšení znalostí, měly by být rozpočtové 
prostředky uvedené v oddílu III hlavy 
11 za tímto účelem zachovány na stejné 
úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
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se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu populací a lepších 
poznatků o faktorech, jež ovlivňují jejich 
vývoj, je proto třeba navýšit finanční 
prostředky Unie poskytované 
vědeckovýzkumným organizacím jak na 
mezinárodní úrovni, tak i na úrovni 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo 
ke zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob a přispívání 
k udržitelnosti rybolovu je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

Or. hr

Pozměňovací návrh 8
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, 
tak i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím na úrovni členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, 
tak i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo 
ke zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob jak na mezinárodní 
úrovni, tak i na úrovni členských států 
proto musí být v souladu s uvedenými cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že doposud bylo 
vynaloženo značné úsilí k získání 
rozsáhlých vědeckých poznatků 
o biologických mořských zdrojích; ačkoli 
došlo ke zlepšení znalostí, stále jsme 
nedosáhli optimálního stavu, který by 
umožnil provádět odpovídající hodnocení; 
domnívá se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo ke 
zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
navýšit finanční prostředky Unie 
poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo 
značné úsilí k získání rozsáhlých 
vědeckých poznatků o biologických 
mořských zdrojích; ačkoli došlo 
ke zlepšení znalostí, stále jsme nedosáhli 
optimálního stavu, který by umožnil 
provádět odpovídající hodnocení; domnívá 
se, že za účelem zajištění lepšího 
hodnocení stavu zásob je proto třeba 
zajistit dostatečné finanční prostředky 
Unie poskytované vědeckovýzkumným 
organizacím jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni členských států;

Or. hr
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Pozměňovací návrh 12
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; zdůrazňuje, že pro loďstvo EU a pro 
prosperitu pobřežních komunit v EU 
a třetích zemích, pro zachování 
rybolovných zdrojů a mořského prostředí, 
pro rozvoj místních podniků, pro 
zaměstnanost vzniklou díky rybolovu, 
zpracování ryb a obchodu s nimi a pro 
příspěvek rybolovu k zajištění potravin je 
zásadní podpora udržitelného rybolovu ve 
vodách třetích zemí ze strany EU; 
připomíná strategický význam dohod 
o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu a obecněji vnější rozměr SRP; 
domnívá se, že do ročního rozpočtu na rok 
2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení a že 
současný rozpočet by neměl být snížen, 
aby bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a zajistit účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že je zásadně důležité 
do ročního rozpočtu na rok 2020 
začlenit přiměřená a spolehlivá rozpočtová 
ustanovení, aby bylo možné plnit 
povinnosti uvedené v mezinárodních 
dohodách v oblasti rybolovu a rozvíjet 
účast Unie v regionálních organizacích pro 
řízení rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod nebo 
z výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
France Jamet

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod 
a výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

3. poukazuje na to, že více než 
polovina dodávek produktů rybolovu se do 
Unie dostává z mezinárodních vod nebo 
z výlučných hospodářských oblastí třetích 
zemí; domnívá se, že do ročního rozpočtu 
na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená 
a spolehlivá rozpočtová ustanovení, aby 
bylo možné plnit povinnosti uvedené 
v mezinárodních dohodách v oblasti 
rybolovu a rozvíjet účast Unie 
v regionálních organizacích pro řízení 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že EU je smluvní 
stranou mezinárodních dohod, jako je 
Pařížská dohoda a cíle udržitelného 
rozvoje Organizace spojených národů, 
zejména pokud jde o cíl číslo 14 
o zachování a udržitelném využívání 
oceánů, moří a mořských zdrojů pro 
udržitelný rozvoj, a při rozvoji svých 
politik, zejména společné rybářské 
politiky, musí nadále udržovat soulad se 
svými závazky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Pierre Karleskind
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že jedním z cílů SRP je 
přispívat k zajišťování potravin v EU; 
připomíná, že významná část produktů 
rybolovu spotřebovaných v EU jsou 
dovážené produkty; zdůrazňuje, že pro 
dosažení tohoto cíle a snížení závislosti 
EU na dovozu produktů rybolovu se 
akvakultura stává stále důležitější;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii a že její další rozvoj může 
představovat udržitelnou alternativu 
k rybolovu, neboť odvětví akvakultury 
zaměstnává v celé Evropské unii již 85 
000 osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 4. připomíná, že akvakultura se stává 
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důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii; je přesvědčen, že Unie musí zajistit 
více prostředků, jelikož akvakultura je 
inovativní odvětví, jež představuje 
nejrychleji rostoucí činnost výroby 
potravin;

Or. hr

Pozměňovací návrh 20
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že mořská 
i sladkovodní akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii, a přispívá k dosažení cíle 
udržitelného a ekologického rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že udržitelná 
akvakultura, a to i pokud jde 
o environmentální udržitelnost, se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

Or. it
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Pozměňovací návrh 22
Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii, a je nutné ji pojímat jen 
udržitelným způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii;

4. připomíná, že akvakultura se stává 
důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat 
se s rostoucí spotřebou produktů rybolovu 
v Unii a zachovat mořské zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům určeným na to, 
aby loďstva bezproblémově zavedla 

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům potřebným 
na podporu rybolovného odvětví při 
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systémy obsahující povinnost vykládat 
úlovky;

zavádění systémů obsahujících povinnost 
vykládat úlovky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům určeným na to, aby 
loďstva bezproblémově zavedla systémy 
obsahující povinnost vykládat úlovky;

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům určeným na 
to, napomoci loďstvům ke správnému 
a usnadněnému provádění povinnosti 
vykládat úlovky, jež byla nyní plně 
provedena;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům určeným na to, aby 
loďstva bezproblémově zavedla systémy 
obsahující povinnost vykládat úlovky;

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost 
finančním prostředkům určeným na to, aby 
loďstva bezproblémově zavedla systémy 
obsahující povinnost vykládat úlovky, 
zejména prostřednictvím zvláštní podpory 
pro provozovatele drobného pobřežního 
rybolovu;

Or. it



PE639.923v02-00 16/32 AM\1187668CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 27
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov; zdůrazňuje, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu; konstatuje, že 
provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů; poukazuje na to, že loďstvo 
nejvzdálenějších regionů má charakter 
loďstva pro drobný rybolov a že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost zvláštním 
zeměpisným charakteristikám těchto 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu;
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Or. it

Pozměňovací návrh 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6.  zdůrazňuje význam zdrojů pro 
drobný pobřežní rybolov, který představuje 
téměř 75 % všech rybářských plavidel 
zaregistrovaných v Unii a téměř polovinu 
všech pracovních míst v odvětví rybolovu, 
a požaduje zvýšení prostředků pro toto 
odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu připomíná význam zdrojů 
pro drobný pobřežní rybolov, který 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel registrovaných v Unii a téměř 
polovinu počtu pracovních míst v tomto 
odvětví, a požaduje zvýšení prostředků pro 
tento obor;

Or. it
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Pozměňovací návrh 31
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu; konstatuje, že 
provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů; je tudíž přesvědčen, že Unie 
musí pro tuto kategorii rybářství vyhradit 
více prostředků;

Or. hr

Pozměňovací návrh 32
Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu, a je tedy důležitým faktorem, 
nejen ekonomickým, ale také sociálním, 
v četných pobřežních komunitách; 
konstatuje, že provozovatelé drobného 
pobřežního rybolovu jsou závislí na 
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zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov; zdůrazňuje, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu, obzvláště 
v nejvzdálenějších regionech; konstatuje, 
že provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního, ostrovního a malého loďstva 
pro drobný rybolov a podtrhává, že tento 
sektor představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu; konstatuje, že 
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drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na zdravých rybích 
populacích, které představují jejich hlavní 
zdroj příjmů;

Or. hr

Pozměňovací návrh 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech rybářských 
plavidel zaregistrovaných v Unii a téměř 
polovinu všech pracovních míst v odvětví 
rybolovu; konstatuje, že provozovatelé 
drobného pobřežního rybolovu jsou závislí 
na zdravých rybích populacích, které 
představují jejich hlavní zdroj příjmů;

6. znovu zdůrazňuje význam 
pobřežního a malého loďstva pro drobný 
rybolov a podtrhává, že tento sektor 
představuje téměř 75 % všech 
rybářských plavidel zaregistrovaných 
v Unii a téměř polovinu všech pracovních 
míst v odvětví rybolovu; konstatuje, že 
provozovatelé drobného pobřežního 
rybolovu jsou závislí na udržitelných 
rybích populacích, které představují jejich 
hlavní zdroj příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch ochrana mořského 
prostředí, sběr dat a výzkum, a aby jim 
pomohly zvýšit hodnotu jejich rybolovné 
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činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly komunity závislé na rybolovu 
v tom, aby diverzifikovaly 
své hospodářství v jiných námořních 
činnostech, například rozvojem 
cestovního ruchu, nebo aby zlepšily 
hodnotu svých rybolovných činností, 
a to například pobídkami pro činnosti 
v rámci potravinového řetězce;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, 
aby hospodářsky podporovaly komunity 
závislé na rybolovu s cílem diverzifikovat 
jejich hospodářství s ohledem na jinou 
námořní činnost, jako je cestovní ruch, 
a aby jim pomohly zvýšit hodnotu jejich 
rybolovné činnosti;

Or. it
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Pozměňovací návrh 39
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou doplňkovou činnost, 
jako je cestovní ruch, a aby jim pomohly 
zvýšit hodnotu jejich rybolovné činnosti;

Or. hr

Pozměňovací návrh 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich zdroje příjmů 
s ohledem na odvětví modré ekonomiky 
a aby jim pomohly zvýšit hodnotu jejich 
rybolovné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na rybolovu 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly komunitám závislým na 
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diverzifikovat jejich hospodářství 
s ohledem na jinou námořní činnost, jako 
je cestovní ruch, a aby jim pomohly zvýšit 
hodnotu jejich rybolovné činnosti;

rybolovu zvýšit hodnotu jejich rybolovné 
činnosti a v případě potřeby diverzifikovat 
jejich hospodářství s ohledem na jinou 
námořní činnost, jako je cestovní ruch;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
důslednou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky;

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
důslednou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky; je 
proto přesvědčen, že Unie musí na 
přípravu a provádění víceletých plánů 
vyčlenit více prostředků;

Or. hr

Pozměňovací návrh 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
důslednou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky;

8. důrazně upozorňuje, že přijetí 
nových víceletých plánů, které doprovází 
omezení za účelem ochrany rybolovných 
zdrojů (např. zkrácení dnů rybolovu, 
prostorová a časová omezení atd.), 
vyžaduje významné finanční příspěvky, 
aby se zabránilo ztrátám podniků 
a pracovních míst;
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Or. it

Pozměňovací návrh 44
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
důslednou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky;

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
přiměřenou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky, 
zejména na podporu drobného pobřežního 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
důslednou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky;

8. konstatuje, že přijetí stávajících 
víceletých plánů a zavádění nových 
technických opatření s cílem přispět 
k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje 
vhodnou kontrolní politiku 
s odpovídajícími finančními prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná význam a nutnost 
socioekonomických opatření, která mají 
doprovázet rozhodnutí v oblasti správy 
o snížení intenzity rybolovu tak, aby byla 
zachována přiměřená úroveň udržitelnosti 
rybolovných činností;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by se 
to mělo zohlednit v jejím rozpočtu;

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje 
při koordinaci a provádění společné 
rybářské politiky zásadní úlohu; 
zdůrazňuje, že jí musí být přidělen 
odpovídající rozpočet k zajištění jejich 
funkcí ochrany evropského 
pobřeží ve spolupráci s Evropskou 
agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž 
(Frontex) a Evropskou agenturou pro 
námořní bezpečnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje 
při koordinaci a provádění společné 
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politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by 
se to mělo zohlednit v jejím rozpočtu;

rybářské politiky zásadní úlohu; stejně 
jako Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost (EMSA), pokud jde o opatření 
zaměřená na předcházení znečištění 
a námořní bezpečnost; zdůrazňuje, že by 
se to mělo odrazit v jejich rozpočtu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by 
se to mělo zohlednit v jejím rozpočtu;

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky zásadní úlohu, a proto by měla 
stávající úroveň financování být 
zachována;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by 
se to mělo zohlednit v jejím rozpočtu;

9. připomíná, že Evropská agentura 
pro kontrolu rybolovu (EFCA) hraje 
klíčovou úlohu při koordinaci a provádění 
společné rybářské politiky a že by proto 
měla být zachována stávající úroveň 
financování;

Or. it
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Pozměňovací návrh 51
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by 
se to mělo zohlednit v jejím rozpočtu;

9. poukazuje na to, že Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu hraje při 
koordinaci a provádění společné rybářské 
politiky důležitou úlohu; zdůrazňuje, že by 
se to mělo odrazit v jejím rozpočtu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje problém plastového 
odpadu v mořích; domnívá se, že je třeba 
vyvinout další úsilí a zajistit dostatečné 
zdroje, aby bylo zajištěno provádění 
příslušných pravidel pro snižování dopadu 
plastových výrobků v mořích;

Or. hr

Pozměňovací návrh 53
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
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2014–2020; poukazuje na to, že v důsledku 
brexitu je nutné se mimořádně naléhavě 
věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility;

2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu je nutné se mimořádně 
naléhavě věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility; poznamenává, 
že v žádném případě nesmí brexit vést 
ke snížení finančních prostředků oproti 
stávajícímu ENRF (2014–2027); naopak 
žádá, aby byl rozpočet na období 2021–
2027 navýšen tak, aby se hospodářské 
subjekty mohly se závažnými důsledky 
brexitu vypořádat;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že v důsledku 
brexitu je nutné se mimořádně naléhavě 
věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility;

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu je nutné se mimořádně 
naléhavě věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility; domnívá se, 
že brexit nesmí být příležitostí ke snížení 
rozpočtu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
France Jamet

Návrh stanoviska
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Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu je nutné se mimořádně 
naléhavě věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–
2027; domnívá se, že k řešení této nové 
situace je nutné v rámci rozpočtu Unie 
zajistit vyšší míru dodatečné flexibility;

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
určitý dopad na fungování fondu ENRF 
v období 2014–2020; domnívá se proto, 
že bude zapotřebí vyšší míra flexibility 
v rozpočtu Unie a odpovídající podpůrná 
opatření, která budou působit proti 
negativním dopadům brexitu na odvětví 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu je nutné se mimořádně 
naléhavě věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–
2027; domnívá se, že k řešení této nové 
situace je nutné v rámci rozpočtu Unie 
zajistit vyšší míru dodatečné flexibility;

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
určitý dopad na fungování fondu ENRF 
v období 2014–2020; domnívá se proto, 
že bude zapotřebí vyšší míra flexibility 
v rozpočtu Unie a odpovídající podpůrná 
opatření, která budou působit proti 
negativním dopadům brexitu na odvětví 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Richard Corbett

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že v důsledku 
brexitu je nutné se mimořádně naléhavě 
věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility;

10. upozorňuje na současný záměr 
Velké Británie vystoupit z Unie, které bude 
mít dopad na fungování fondu ENRF 
v období 2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu by bylo nutné se 
mimořádně naléhavě věnovat otázce 
vytvoření nového rozpočtového rámce 
na období 2021–2027; domnívá se, že 
k řešení takové situace je nutné v rámci 
rozpočtu Unie zajistit vyšší míru dodatečné 
flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Diane Dodds

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že v důsledku 
brexitu je nutné se mimořádně naléhavě 
věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility;

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké 
Británie vystoupit z Unie, které bude mít 
dopad na fungování fondu ENRF v období 
2014–2020; poukazuje na to, že 
v důsledku brexitu je nutné se mimořádně 
naléhavě věnovat otázce vytvoření nového 
rozpočtového rámce na období 2021–2027; 
domnívá se, že k řešení této nové situace je 
nutné v rámci rozpočtu Unie zajistit vyšší 
míru dodatečné flexibility; je přesvědčen, 
že nejúčinnějším prostředkem, jak se 
vyhnout narušení Evropského námořního 
a rybářského fondu (ENRF) a budoucího 
financování je, aby vyjednavači EU 
nalezli pragmatická alternativní opatření 
k pojistce v návrhu dohody o vystoupení, 
která budou mít podporu v Evropském 
parlamentu a v parlamentu Spojeného 
království;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že šest let po vytvoření 
stávajícího fondu je míra jeho využívání 
v období 2014–2020 velmi nízká a že 
Komise a členské státy musejí urychlit 
řídící a kontrolní postupy a omezit 
administrativní zátěž, což by danému 
odvětví včas přineslo příslušné výhody.

11. poukazuje na to, že šest let po 
vytvoření stávajícího fondu je míra 
provádění ENRF na období 2014–2020 
stále velmi nízká a že je proto nezbytné 
zavést maximální zjednodušení jeho 
provádění a zároveň zachovat účinnou 
kontrolu nad veřejnými výdaji s cílem 
zajistit vhodné a včasné přínosy pro toto 
odvětví, které povedou ke zlepšení 
provádění společné rybářské politiky.

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že šest let po vytvoření 
stávajícího fondu je míra jeho využívání 
v období 2014–2020 velmi nízká a že 
Komise a členské státy musejí urychlit 
řídící a kontrolní postupy a omezit 
administrativní zátěž, což by danému 
odvětví včas přineslo příslušné výhody.

11. zdůrazňuje, že šest let po vytvoření 
stávajícího fondu je míra jeho využívání 
v období 2014–2020 stále velmi nízká 
a že Komise a členské státy musejí 
kontrolovat vnitrostátní agentury 
poskytující prostředky, urychlit řídící 
a kontrolní postupy a omezit 
administrativní zátěž, což by danému 
odvětví včas přineslo příslušné výhody.

Or. it

Pozměňovací návrh 61
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Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. připomíná potřebu zvýšit finanční 
zdroje pro poradní sbory s ohledem 
na jejich zvýšenou angažovanost 
v souvislosti s regionalizačními politikami 
uvedenými v článku 18 nařízení (EU) 
č. 1380/2013, které jsou stále častěji 
obsaženy ve víceletých plánech řízení i 
v novém nařízení o technických 
opatřeních;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. připomíná úlohu rybářů coby 
„strážců moře“ a vyzývá Komisi, aby 
vyčlenila odpovídající finanční prostředky 
na opatření na podporu kombinace 
činností v oblasti rybolovu a ochrany 
životního prostředí, jako je sběr plastů 
na moři, odběr vzorků vody nebo 
přítomnost výzkumných pracovníků 
na palubě, čímž se dále sníží dopad 
na populace ryb;

Or. it


