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Jim Higgins
Návrh nařízení Rady o Evropském rybářském fondu 

Návrh nařízení (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh  4
Bod odůvodnění 5

(5) Trvale udržitelná složka společné 
rybářské politiky byla zahrnuta do pravidel  
řídících strukturální fond od roku 1993. O 
její uskutečnění by se mělo usilovat v 
kontextu udržitelného rozvoje 
prostřednictvím Evropského rybářského 
fondu;

(5) Trvale udržitelná složka společné 
rybářské politiky byla zahrnuta do pravidel  
řídících strukturální fond od roku 1993. O 
její uskutečnění by se mělo usilovat v 
kontextu udržitelného rozvoje 
prostřednictvím Evropského rybářského 
fondu a měla by být založena na názoru, že 
moře představuje pro rybářská společenství 
teritoriální výhodu, a proto by diverzifikace
v pobřežních společenstvích měla 
představovat ne alternativu k rybolovu, ale 
něco navíc;   

Or. en

Odůvodnění

Moře představuje pro rybářská společenství teritoriální výhodu. Myšlenka, že rybolov je 
umírajícím odvětvím, se musí odmítnout. Rybolov může být plně udržitelný. Podporuji 
diverzifikaci pobřežních společenství – diverzifikovaná ekonomika může být jedině pozitivní 



AM\561854CS.doc 2/11 PE 355.769v01-00
Externí překlad

CS

věcí – ale diverzifikace by měla být něčím navíc, ne jen alternativou rybolovu. 

Autorka pozměňovacího návrhu Elspeth Attwoollová

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 10

(10) Činnost Společenství by měla 
doplňovat činnost členských států nebo se 
snažit k ní přispět, a za účelem zajištění 
vysoké přidané hodnoty by mělo být 
posíleno partnerství. To se týká regionálních 
a místních úřadů, dalších příslušných úřadů 
včetně těch, které odpovídají za životní 
prostředí a za podporu rovnosti mezi muži a 
ženami, ekonomických a sociálních partnerů 
a jiných příslušných orgánů. Dotčení 
partneři by měli být zapojeni do přípravy, 
sledování a hodnocení pomoci;

(10) Činnost Společenství by měla 
doplňovat činnost členských států nebo se 
snažit k ní přispět, a za účelem zajištění 
vysoké přidané hodnoty by mělo být 
posíleno partnerství. To se týká regionálních 
a místních úřadů, dalších příslušných úřadů 
včetně těch, které odpovídají za životní 
prostředí a za podporu vyloučení 
diskriminace včetně rovnosti mužů a žen, 
ekonomických a sociálních partnerů a jiných 
příslušných orgánů. Dotčení partneři by měli 
být zapojeni do přípravy, sledování a 
hodnocení pomoci;

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh  6
Článek 1

Tímto nařízením se zakládá Evropský 
rybářský fond (dále v tomto nařízení pouze 
„fond”) a stanovuje rámec podpory 
Společenství pro udržitelný rozvoj odvětví 
rybolovu a pobřežních rybolovných zón.

Tímto nařízením se zakládá Evropský 
rybářský fond (dále v tomto nařízení pouze 
„fond”) a stanovuje rámec podpory 
Společenství pro udržitelný rozvoj odvětví 
rybolovu, akvakultury a pobřežních 
rybolovných zón.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuji, aby finanční podpora EU pokrývala i akvakulturu, která je pro úspěšné řízení 
vodních oblastí důležitá.
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Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 7
Článek 3 písmena b) a c)

(b) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
provádí svou hlavní pracovní činnost, jak je 
chápána daným členským státem, na palubě 
činného rybářského plavidla; 

(b) „rybářem“ se rozumí každá osoba, která 
provádí pracovní činnost, jak je chápána 
daným členským státem, na palubě činného 
rybářského plavidla;

(c) „osobou zaměstnanou v odvětví 
rybolovu“ se rozumí každá osoba, která 
provádí svou hlavní pracovní činnost 
v odvětví rybolovu tak, jak je definována 
v článku 1;

(c) „osobou zaměstnanou v odvětví 
rybolovu“ se rozumí každá osoba, která 
provádí činnost v odvětví rybolovu tak, jak 
je definována v článku 1;

Or. en

Odůvodnění

Finanční podpora by se neměla poskytovat jen subjektům, jejichž hlavním zaměstnáním je 
rybářství.  Existuje řada malých a středních podniků, které se vedle rybářství musí zabývat i 
jinými činnostmi.

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 8
Článek 4 písmeno  f a) (nový)

(fa) podporovat akvakulturu a vnitrozemský 
rybolov.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuji, aby finanční podpora EU pokrývala rovněž akvakulturu, která je pro úspěšné řízení 
vodních oblastí důležitá.

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 9
Článek 6 odstavec 2 a 3

2. Komise a členské státy zajistí, aby pomoc 
od fondů odpovídala činnostem, politice a 

2. Komise a členské státy zajistí, podle své 
ústavní skladby, aby pomoc od fondů 
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prioritám Společenství. odpovídala činnostem, politice a prioritám 
Společenství.

3. Členské státy zajistí, aby operace 
financované fondem byly v souladu 
s ustanoveními Smlouvy a souvisejícími 
akty, a s politikou a akcemi Společenství, 
zejména v souvislosti s pravidly 
hospodářské soutěže a udělováním 
veřejných zakázek a ochraně a zlepšování 
životního prostředí.

3. Členské státy zajistí, v souladu se svou 
ústavní strukturou, aby operace 
financované fondem byly v souladu 
s ustanoveními Smlouvy a souvisejícími 
akty, a s politikou a akcemi Společenství, 
zejména v souvislosti s pravidly 
hospodářské soutěže a udělováním 
veřejných zakázek a ochraně a zlepšování 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády. 

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 10
Článek  8 odstavec 2

2. Členský stát jmenuje nejreprezentativnější 
partnery na celostátní, regionální a místní 
úrovni a v ekonomické a sociální a jiné sféře 
(dále pouze „partnery”). Členský stát vytvoří 
podle vnitrostátních pravidel a postupů 
podmínky pro široké a efektivní zapojení 
všech vhodných orgánů s tím, že přihlédne k 
potřebě prosazování rovného zacházení pro 
muže a ženy a udržitelného rozvoje, 
prostřednictvím integrace požadavků na 
ochranu a zlepšování životního prostředí.

2. Členský stát jmenuje, v souladu se svou 
ústavní strukturou, nejreprezentativnější 
partnery na celostátní, regionální a místní 
úrovni a v ekonomické a sociální a jiné sféře 
(dále pouze „partnery”). Členský stát,
v souladu se svou ústavní strukturou,
vytvoří podle vnitrostátních pravidel a 
postupů podmínky pro široké a efektivní 
zapojení všech vhodných orgánů s tím, že 
přihlédne k potřebě prosazování rovného 
zacházení pro muže a ženy a udržitelného 
rozvoje, prostřednictvím integrace 
požadavků na ochranu a zlepšování 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
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Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády.

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 11
Článek 9 odstavec 1

1. Za provádění operačních programů 
odpovídají členské státy. Tato povinnost 
bude vykonávána na příslušné územní 
úrovni podle požadavků na řízení a 
kontrolu stanovených v tomto nařízení.

1. Za provádění operačních programů 
odpovídají členské státy v souladu 
se svou ústavní skladbou. Tato 
povinnost bude vykonávána na příslušné 
územní úrovni podle požadavků na 
řízení a kontrolu stanovených v tomto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády.

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 12
Článek 15 odstavec 1 

1. Do tří měsíců od přijetí strategických 
zásad a před předložením operačního 
programu přijme každý členský stát 
vnitrostátní strategický plán pro odvětví 
rybolovu.

1. Do tří měsíců od přijetí strategických 
zásad a před předložením operačního 
programu přijme každý členský stát, 
v souladu se svou ústavní strukturou,  
vnitrostátní strategický plán pro odvětví 
rybolovu.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády.
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Autorka pozměňovacího návrhu Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 13
Článek 15 odstavec 4 písmeno e a) (nový)

(ea) obstarání dostatečných fondů pro 
záruky na oblasti Natura 2000.

Or. en

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 14
Článek 20 odstavec 1 

1. Každý členský stát vytvoří, po 
důkladných konzultacích s partnery, 
operační program na vnitrostátní úrovni. 
Členský stát předá program Komisi do 
tří měsíců od doby, kdy přijme 
vnitrostátní strategický plán.

1. Každý členský stát vytvoří, v souladu se 
svou ústavní strukturou, po důkladných 
konzultacích s partnery, operační 
program na vnitrostátní úrovni. Členský 
stát předá program Komisi do tří měsíců 
od doby, kdy přijme vnitrostátní 
strategický plán.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády.

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 15
Článek 30 odstavec 2 

2. Investiční pomoc je vyhrazena pro velmi 
malé a malé podniky.

2. Investiční pomoc je vyhrazena pro velmi 
malé, malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění 

Jelikož četné rybářské podniky, obtížně řešící své ekonomické problémy, spadají do kategorie 
středně velkých podniků, navrhuji, aby rovněž měly šanci získat finanční podporu. 
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Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 16
Článek 33 odstavec 1 

1. Fond může na základě konkrétních 
postupů, které jsou zahrnuty do 
vnitrostátních strategických plánů, 
podporovat investice do zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury pro přímou 
lidskou spotřebu a do uvádění těchto 
produktů na trh. Tato pomoc je omezena na 
velmi malé a malé podniky.

1. Fond může na základě konkrétních 
postupů, které jsou zahrnuty do 
vnitrostátních strategických plánů, 
podporovat investice do zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury pro přímou 
lidskou spotřebu a do uvádění těchto 
produktů na trh. Tato pomoc je omezena na 
velmi malé, malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění 

Jelikož četné rybářské podniky, obtížně řešící své ekonomické problémy, spadají do kategorie 
středně velkých podniků, navrhuji, aby rovněž měly šanci získat finanční podporu.

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 17
Článek 34 odstavec 2 písmeno c) 

(c) snížení nepříznivého dopadu na životní 
prostředí;

(c) snížení nepříznivého dopadu na životní 
prostředí včetně odstranění naplavenin;

Or. cs

Odůvodnění 

U mnoha rybníků dochází k blokování průtoku pohyblivými látkami a biologickým odpadem 
pocházejícím převážně ze zemědělské činnosti na okolních plochách. Naplaveniny a blokování 
tak často nejsou zapříčiněny činností rybářů. Zanášení je navíc faktorem, který má negativní 
dopad na produkci ryb. A jelikož je odstraňování nánosů velice drahé, považuji za nezbytné, 
aby finanční podpora fondu směřovala i tímto směrem. 

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 18
Článek 34 odstavec 2 písmeno f) 
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(f) uvádění na trh produktů, které zejména 
pocházejí z vykládek místního loďstva.

(f) uvádění na trh produktů, které 
zejména pocházejí z vykládek 
místního loďstva a z místní 
akvakultury.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuji, aby finanční podpora ES kryla i akvakulturu, která je důležitá pro úspěšné řízení  
vodních oblastí. 

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 19
Článek 37 odstavec 1 

1. Fond může podporovat akce, které jsou ve 
společném zájmu, jejichž cílem je ochrana a 
rozvoj volně žijících vodních živočichů 
kromě přímého doplnění populací. Akce 
musí přispívat ke zlepšování vodního 
prostředí.

1. Fond může podporovat akce, které jsou ve 
společném zájmu, jejichž cílem je ochrana a 
rozvoj volně žijících vodních živočichů 
kromě přímého doplnění populací; výjimkou 
je takové doplnění ve vnitrozemských 
vodách, jehož cílem je obnova chovu nebo 
podpora života silně migrujících ryb. Akce 
musí přispívat ke zlepšování vodního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Návrat stěhovavých ryb, jako je losos, nespočívá jen v zachování čistoty vnitrozemských vod, 
ale také v přímé obnově. Pro zachování silně migrujících ryb jsou opatření přímé obnovy 
nezbytná. 

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh 20
Článek 42 

1. Fond poskytne, spolu s jinými nástroji 
Společenství, pomoc na udržitelný rozvoj 
a zlepšování kvality života v oblastech, kde 
probíhá pobřežní rybolov, které jsou součástí 
celkové strategie, jež se snaží podporovat 

1. Fond poskytne, spolu s jinými nástroji 
Společenství, pomoc na udržitelný rozvoj 
a zlepšování kvality života v oblastech, kde 
probíhá pobřežní a vnitrozemský rybolov, 
které jsou součástí celkové strategie, jež se 
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provádění cílů společné rybářské politiky, 
zejména s přihlédnutím k sociálně-
ekonomickým důsledkům.

snaží podporovat provádění cílů společné 
rybářské politiky, zejména s přihlédnutím 
k sociálně-ekonomickým důsledkům.

2. Opatření pro udržitelný rozvoj oblastí, kde 
probíhá pobřežní rybolov usilují o:

2. Opatření pro udržitelný rozvoj oblastí, kde 
probíhá pobřežní a vnitrozemský rybolov 
usilují o:

(a) udržení ekonomické a společenské 
prosperity těchto oblastí a hodnoty produktů 
rybolovu a akvakultury;

(a) udržení ekonomické a společenské 
prosperity těchto oblastí a hodnoty produktů 
rybolovu a akvakultury;

(b) udržení a rozvíjení pracovních 
příležitostí v oblastech s pobřežním 
rybolovem podporou diverzifikace nebo 
ekonomické a sociální restrukturalizace 
oblasti, ve které se následkem změn v 
odvětví rybolovu vyskytly sociálně-
ekonomické problémy;

(b) udržení a rozvíjení pracovních 
příležitostí v oblastech s pobřežním a 
vnitrozemským rybolovem podporou 
diverzifikace nebo ekonomické a sociální 
restrukturalizace oblasti, ve které se 
následkem změn v odvětví rybolovu 
vyskytly sociálně-ekonomické problémy;

c)  podporu kvalitního životního prostředí v 
pobřežní oblasti;

c) podporu kvalitního životního prostředí v 
pobřežní oblasti;

(d) podporu a rozvoj spolupráce mezi 
národními a nadnárodními pobřežními 
rybolovnými oblastmi.

(d) podporu a rozvoj spolupráce mezi 
národními a nadnárodními pobřežními a 
vnitrozemskými rybolovnými oblastmi.

3. Každý členský stát zahrne do svého 
operačního programu seznam oblastí, které 
mají nárok na podporu od fondu v rámci 
programu podpory udržitelného rozvoje 
pobřežních rybolovných oblastí. Pobřežní 
rybolovná oblast je obecně menší než NUTS 
III (klasifikace územních statistických 
jednotek) s pobřežím moře nebo jezera nebo 
v okolí ústí řeky, které se využívají k 
rybolovu. Oblast by měla být dostatečně 
soudržná jak z pohledu zeměpisného a 
oceánografického, tak i ekonomického a 
sociálního. Oblast by měla mít nízkou 
hustotu osídlení, významnou úroveň 
zaměstnanosti v odvětví rybolovu, rybolov 
na sestupu a žádné město s více než 100 000 
obyvateli. 

3. Každý členský stát zahrne do svého 
operačního programu seznam oblastí, které 
mají nárok na podporu od fondu v rámci 
programu podpory udržitelného rozvoje 
pobřežních a vnitrozemských rybolovných
oblastí. Pobřežní nebo vnitrozemská
rybolovná oblast je obecně menší než NUTS 
III (klasifikace územních statistických 
jednotek) s pobřežím moře nebo jezera nebo 
v okolí ústí řeky, které se využívají k 
rybolovu. Oblast by měla být dostatečně 
soudržná jak z pohledu zeměpisného a 
oceánografického, tak i ekonomického a 
sociálního. Oblast by měla mít nízkou 
hustotu osídlení, významnou úroveň 
zaměstnanosti v odvětví rybolovu, rybolov 
na sestupu a žádné město s více než 100 000 
obyvateli.

4. Členský stát informuje Komisi o 
vhodných oblastech podle odstavce 3.

4. Členský stát informuje Komisi o 
vhodných oblastech podle odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož pobřežní i rybničné oblasti mají podobné problémy, navrhuji, aby se finanční podpora 
směla týkat i regionálního rozvoje vnitrozemských rybolovných oblastí.  
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Autorka pozměňovacího návrhu Elspeth Attwoollová

Pozměňovací návrh 21
Článek 42 odstavec 3 pododstavec 3

Oblast by měla mít nízkou hustotu osídlení, 
významnou úroveň zaměstnanosti v odvětví 
rybolovu, rybolov na sestupu a žádné město 
s více než 100 000 obyvateli.

Oblast by měla mít nízkou hustotu osídlení, 
významnou úroveň zaměstnanosti v odvětví 
rybolovu a rybolov na sestupu. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 42 se týká rozsahu pomoci pro udržitelný rozvoj pobřežních rybolovných oblastí, pro 
který jsou klíčovými kritérii značná míra zaměstnanosti v rybolovném odvětví a místní úroveň 
poklesu tohoto odvětví. Jakékoli omezení počtu obyvatel města zahrnutého do oblasti 
nepředstavuje vhodné kritérium. 

Autor pozměňovacího návrhu Jan Březina

Pozměňovací návrh  22
Článek 43 odstavec 1 

1. Příspěvek na udržitelný rozvoj pobřežních 
rybolovných oblastí může být poskytnut na:

1. Příspěvek na udržitelný rozvoj pobřežních 
a vnitrozemských rybolovných oblastí může 
být poskytnut na:

Or. en

Odůvodnění

Jelikož pobřežní i rybničné oblasti mají podobné problémy, navrhuji, aby se finanční podpora 
směla týkat i regionálního rozvoje vnitrozemských rybolovných oblastí.

Autor pozměňovacího návrhu Alyn Smith

Pozměňovací návrh 23
Článek 61 odstavec 1 

Členský stát vytvoří po dohodě s řídícím 
orgánem a po konzultaci s partnery pro 

Členský stát vytvoří, v souladu se svou 
ústavní strukturou, po dohodě s řídícím 
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každý operační program sledovací výbor. 
Každý sledovací výbor bude sestaven během 
tří měsíců od rozhodnutí o schválení 
operačního programu.

orgánem a po konzultaci s partnery pro 
každý operační program sledovací výbor. 
Každý sledovací výbor bude sestaven během 
tří měsíců od rozhodnutí o schválení 
operačního programu.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo brát v úvahu, že v některých federálních nebo regionalizovaných členských 
zemích jsou pravomoci ohledně rybářské politiky přeneseny a nejsou výhradně (např. ve 
Velké Británii) nebo vůbec (např. v Belgii) záležitostí ústřední vlády.
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