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Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5

(5) Element trajnostnega razvoja skupne 
ribiške politike je že od leta 1993 vključen v 
pravila, ki urejajo strukturne sklade.
Njegovo izvajanje mora potekati v zvezi s
trajnostnim razvojem s pomočjo Evropskega 
sklada za ribištvo;

(5) Element trajnostnega razvoja skupne 
ribiške politike je že od leta 1993 vključen v 
pravila, ki urejajo strukturne sklade. 
Njegovo izvajanje mora potekati v zvezi s 
trajnostnim razvojem s pomočjo Evropskega 
sklada za ribištvo in mora biti osnovano na 
načelu, da je morje ozemeljska prednost 
ribiških skupnosti in da mora zato 
razvejanje v obalnih skupnostih biti 
dodatek in ne druga možnost ribolovu;

Or. en

Obrazložitev

Morje je ozemeljska prednost ribiških skupnosti. Mnenje, da je ribolov izumirajoča industrija, 
mora biti zavrnjeno. Ribištvo je lahko popolnoma trajnostno. Podpiram razvejanje v obalnih 
skupnostih – razvejano gospodarstvo je lahko le koristno – vendar mora razvejanje biti 
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dodatek ribolovu in ne njegova druga možnost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10

(10) Dejavnosti Skupnosti morajo 
dopolnjevati dejavnosti držav članic ali 
prispevati k njim, za zagotovitev velike 
dodane vrednosti je treba okrepiti 
partnerstvo. To zadeva regionalne in lokalne 
organe ter ostale pristojne organe, vključno 
s tistimi, ki so pristojni za okolje in za 
spodbujanje enakosti med spoloma, 
gospodarske in socialne partnerje in druge 
pristojne organe. Zadevni partnerji morajo 
sodelovati pri pripravi, spremljanju in 
vrednotenju pomoči;

(10) Dejavnosti Skupnosti morajo 
dopolnjevati dejavnosti držav članic ali 
prispevati k njim, za zagotovitev velike 
dodane vrednosti je treba okrepiti 
partnerstvo. To zadeva regionalne in lokalne 
organe ter ostale pristojne organe, vključno 
s tistimi, ki so pristojni za okolje in za 
spodbujanje nediskriminacije, vključno z 
enakostjo med spoloma, gospodarske in 
socialne partnerje in druge pristojne organe. 
Zadevni partnerji morajo sodelovati pri 
pripravi, spremljanju in vrednotenju pomoči.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 6
Člen 1

Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za 
ribištvo (v nadaljnjem besedilu „Sklad“) in 
določa okvir za pomoč Skupnosti za 
trajnostni razvoj sektorja ribištva in obalnih 
ribolovnih območij.

Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za 
ribištvo (v nadaljnjem besedilu „Sklad“) in 
določa okvir za pomoč Skupnosti za 
trajnostni razvoj sektorja ribištva, 
ribogojstva in obalnih ribolovnih območij.

Or. en

Obrazložitev

Predlagam, da finančna podpora ES krije tudi ribogojstvo, ki je pomembno za uspešno 
upravljanje vodnih območij.



AM\561854SL.doc 3/11 PE 355.769v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 7
Člen 3, točki (b) in (c)

(b) „ribič“ pomeni vsakogar, ki svojo glavno
poklicno dejavnost, kot jo priznava država 
članica, opravlja na krovu delujočega 
ribiškega plovila;

(b) „ribič“ pomeni vsakogar, ki poklicno 
dejavnost, kot jo priznava država članica, 
opravlja na krovu delujočega ribiškega 
plovila;

(c) „oseba, zaposlena v ribiškem sektorju“ 
pomeni vsako osebo, ki svojo glavno
poklicno dejavnost opravlja v ribiškem 
sektorju, kot je opredeljeno v členu 1;

(c) „oseba, zaposlena v ribiškem sektorju“ 
pomeni vsako osebo, ki opravlja poklicno 
dejavnost v ribiškem sektorju, kot je 
opredeljeno v členu 1;

Or. en

Obrazložitev

Finančna podpora ne bi smela biti dodeljena le tistim subjektom, katerih glavna poklicna 
dejavnost je ribištvo. Obstajajo številni MSP-ji, ki morajo imeti druge poklicne dejavnosti 
poleg ribištva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 8
Člen 4, točka (f a) (novo)

(fa) spodbujati ribogojstvo in ribolov v 
celinskih vodah.

Or. en

Obrazložitev

Predlagam, da finančna podpora ES zajema tudi ribogojstvo, ki je pomembno za uspešno 
upravljanje vodnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 9
Člen 6, odstavka 2 in 3

2. Komisija in države članice zagotavljajo, 2. Komisija in države članice, v skladu s 



PE 355.769v01-00 4/11 AM\561854SL.doc

SL

da je pomoč Sklada ustrezna dejavnostim, 
prednostnim nalogam in politikam
Skupnosti.

svojo institucionalno ureditvijo, 
zagotavljajo, da je pomoč Sklada ustrezna
dejavnostim, prednostnim nalogam in 
politikam Skupnosti.

3. Države članice zagotavljajo, da so 
dejavnosti, ki jih financira Sklad, ustrezne
določbam Pogodb in aktov, ki so bili sprejeti 
v skladu z njo, ter politikam in dejanjem
Skupnosti, zlasti glede pravil o konkurenci 
in oddaji javnih naročil ter varstvu in 
izboljšanju okolja.

3. Države članice, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, zagotavljajo, da 
so dejavnosti, ki jih financira Sklad, ustrezne
določbam Pogodb in aktov, ki so bili sprejeti 
v skladu z njo, ter politikam in dejanjem
Skupnosti, zlasti glede pravil o konkurenci 
in oddaji javnih naročil ter varstvu in 
izboljšanju okolja.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in ne pripada centralni vladi (npr. 
Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 10
Člen 8, odstavek 2

2. Država članica določi najbolj 
reprezentativne partnerje na državni, 
regionalni in lokalni ravni ter v gospodarski, 
družbeni in drugih sferah (v nadaljevanju 
„partnerji“). Države članice omogočijo 
široko in učinkovito sodelovanje vseh 
ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi 
predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe 
po spodbujanju enakosti med spoloma ter 
spodbujanju trajnostnega razvoja z 
vključevanjem zahtev glede varstva in 
izboljšanja okolja. 

2. Država članica, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, določi najbolj 
reprezentativne partnerje na državni, 
regionalni in lokalni ravni ter v gospodarski, 
družbeni in drugih sferah (v nadaljevanju 
„partnerji“). Države članice, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, omogočijo široko 
in učinkovito sodelovanje vseh ustreznih 
teles, v skladu z nacionalnimi predpisi in 
praksami ob upoštevanju potrebe po 
spodbujanju enakosti med spoloma ter 
spodbujanju trajnostnega razvoja z 
vključevanjem zahtev glede varstva in 
izboljšanja okolja. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
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članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in ne pripada izključno centralni vladi 
(npr. Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 11
Člen 9, odstavek 1

1. Izvajanje operativnih programov je 
odgovornost držav članic. Ta odgovornost se 
izvaja v skladu z zahtevami glede 
upravljanja in nadzora, določenimi v tej 
uredbi in na ustrezni ozemeljski ravni. 

1. Izvajanje operativnih programov je 
odgovornost držav članic, v skladu z njihovo 
institucionalno ureditvijo. Ta odgovornost 
se izvaja v skladu z zahtevami glede 
upravljanja in nadzora, določenimi v tej 
uredbi in na ustrezni ozemeljski ravni. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in ne pripada izključno centralni vladi 
(npr. Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 12
Člen 15, odstavek 1 

1. V treh mesecih po sprejemu strateških 
smernic in pred predložitvijo operativnega 
programa vsaka država članica sprejme 
nacionalni strateški načrt za ribiški sektor. 

1. V treh mesecih po sprejetju strateških 
smernic in pred predložitvijo operativnega 
programa vsaka država članica, v skladu s 
svojo institucionalno ureditvijo, sprejme 
nacionalni strateški načrt za ribiški sektor. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in pripada izključno centralni vladi 
(npr. Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 13
Člen 15, odstavek 4, točka (e a) (novo)

(ea) pridobivanju zagotovitev o zadostnih 
finančnih sredstvih za območja Nature 
2000.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 14
Člen 20, odstavek 1 

1. Vsaka država članica izdela operativni 
program na nacionalni ravni po tesnih 
posvetovanjih s partnerji. Država članica v 
roku treh mesecev po sprejetju svojega 
nacionalnega strateškega načrta predloži
operativni program Komisiji.

1. Vsaka država članica, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, izdela operativni 
program na nacionalni ravni po tesnih 
posvetovanjih s partnerji. Država članica v 
roku treh mesecev po sprejetju svojega 
nacionalnega strateškega načrta predloži
operativni program Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in ne pripada izključno centralni vladi 
(npr. Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 15
Člen 30, odstavek 2 

2. Pomoč za naložbe je pridržana za mikro 
in mala podjetja.

2. Pomoč za naložbe je pridržana za mikro,
mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Ker številna ribiška podjetja, ki imajo težave pri samostojnem reševanju gospodarskih težav, 
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spadajo v kategorijo srednje velikih podjetij, predlagam, da imajo tudi ta možnost pridobiti 
finančno podporo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 16
Člen 33, odstavek 1 

1. Sklad lahko v skladu s posebnimi 
strategijami, ki so vključene v nacionalne 
strateške načrte, podpira naložbe v predelavo 
za neposredno prehrano ljudi in v trženje 
proizvodov ribištva in ribogojstva. Pomoč je 
omejena na mikro in mala podjetja.

1. Sklad lahko v skladu s posebnimi 
strategijami, ki so vključene v nacionalne 
strateške načrte, podpira naložbe v predelavo 
za neposredno prehrano ljudi in v trženje 
proizvodov ribištva in ribogojstva. Pomoč je 
omejena na mikro, mala in srednje velika 
podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Ker številna ribiška podjetja, ki imajo težave pri samostojnem reševanju gospodarskih težav, 
spadajo pod kategorijo srednje velikih podjetij, predlagam, da imajo tudi ta možnost pridobiti 
finančno podporo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 17
Člen 34, odstavek 2, točka (c) 

(c) zmanjševanje negativnih vplivov na 
okolje;

(c) zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 
vključno z odstranjevanjem mulja;

Or. cs

Obrazložitev

Težavo za številne ribnike predstavljajo blokiranja zaradi plavajočih snovi in bioloških 
naplavin, ki jih večinoma povzročajo kmetijske dejavnosti v njihovi okolici. Zamuljevanja 
ribnikov zato pogosto ne povzročijo dejanja proizvajalca rib. Poleg tega je zamuljevanje 
dejavnik, ki negativno vpliva na proizvodnjo rib. Ker je odstranjevanje mulja zelo drago, 
menim, da je nujno usmeriti finančno pomoč iz Sklada tudi v ta namen.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 18
Člen 34, odstavek 2, točka (f) 

(f) trženje proizvodov, ki pretežno izvirajo iz 
iztovarjanja lokalne flote.

(f) trženje proizvodov, ki pretežno izvirajo iz 
iztovarjanja lokalne flote in ribogojstva.

Or. en

Obrazložitev

Predlagam, da finančna podpora ES krije tudi ribogojstvo, ki je pomembno za uspešno 
upravljanje vodnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 19
Člen 37, odstavek 1 

1. Sklad lahko pomaga pri ukrepih v 
skupnem interesu, ki imajo namen varovati 
in razvijati vodno živalstvo, z izjemo 
neposrednega obnavljanja staleža. Ukrepi 
morajo prispevati k bogatenju vodnega 
okolja.

1. Sklad lahko pomaga pri ukrepih v 
skupnem interesu, ki imajo namen varovati 
in razvijati vodno živalstvo, z izjemo 
neposrednega obnavljanja staleža, razen 
obnavljanja staleža v celinskih vodah z 
namenom ponovne uvedbe ali podpore 
izrazito selivskih vrst rib. Ukrepi morajo 
prispevati k bogatenju vodnega okolja.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vključevanje selivskih vrst rib, kot je losos, ni sestavljeno le iz ohranjanja bistrosti 
omrežja celinskih voda, temveč tudi iz neposrednega ponovnega vključevanja. Ukrepi 
neposrednega ponovnega vključevanja so potrebni za ohranitev izrazito selivskih vrst rib.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 20
Člen 42 

1. Sklad zagotavlja pomoč, skupaj z drugimi 
instrumenti Skupnosti, za trajnostni razvoj in 
izboljšanje kakovosti življenja obalnih 

1. Sklad zagotavlja pomoč, skupaj z drugimi 
instrumenti Skupnosti, za trajnostni razvoj in 
izboljšanje kakovosti življenja obalnih in 
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ribolovnih območij, ki so upravičena kot del 
celostne strategije za podporo izvajanju 
ciljev skupne ribiške politike, zlasti ob 
upoštevanju njenih družbeno-gospodarskih
posledic.

celinskih ribolovnih območij, ki so 
upravičena kot del celostne strategije za 
podporo izvajanju ciljev skupne ribiške 
politike, zlasti ob upoštevanju njenih 
družbeno-gospodarskih posledic.

2. Ukrepi za trajnostni razvoj obalnih 
ribolovnih območij poskušajo:

2. Ukrepi za trajnostni razvoj obalnih in 
celinskih ribolovnih območij poskušajo:

(a) ohranjati gospodarsko in družbeno 
blaginjo teh območij ter vrednost 
proizvodov ribištva in ribogojstva;

(a) ohranjati gospodarsko in družbeno 
blaginjo teh območij ter vrednost 
proizvodov ribištva in ribogojstva;

(b) ohranjati in razvijati delovna mesta v 
obalnih ribolovnih območjih s podporo za 
razvejanje ali gospodarsko in družbeno 
preoblikovanje območij, ki se srečujejo z 
družbeno-gospodarskimi težavami zaradi 
sprememb v ribiškem sektorju;

(b) ohranjati in razvijati delovna mesta v 
obalnih in celinskih ribolovnih območjih s 
podporo za razvejanje ali gospodarsko in 
družbeno preoblikovanje območij, ki se 
srečujejo z družbeno-gospodarskimi 
težavami zaradi sprememb v ribiškem 
sektorju;

(c) spodbujati kakovost obalnega okolja; (c) spodbujati kakovost obalnega okolja;
(d) podpirati in razvijati sodelovanje med 
nacionalnimi in transnacionalnimi obalnimi 
ribolovnimi območji.

(d) podpirati in razvijati sodelovanje med 
nacionalnimi in transnacionalnimi obalnimi 
in celinskimi ribolovnimi območji.

3. Vsaka država članica v svoj operativni 
program vključi seznam območij, ki 
izpolnjujejo pogoje za pomoč Sklada za 
trajnostni razvoj obalnih območij. Obalno 
ribolovno območje je na splošno manjše od 
NUTS III, z morsko ali jezersko obalo ali 
rečnim izlivom, ki je povezano z ribištvom. 
Območje mora biti razmeroma skladno z 
geografskega, oceanografskega, 
gospodarskega in družbenega stališča. 
Območje mora imeti nizko gostoto 
prebivalstva, pomemben delež zaposlenosti 
v ribiškem sektorju, ribolov mora upadati in 
nobena občina ne sme imeti več kot 100.000
prebivalcev.

3. Vsaka država članica v svoj operativni 
program vključi seznam območij, ki 
izpolnjujejo pogoje za pomoč Sklada za 
trajnostni razvoj obalnih in celinskih 
območij. Obalno ali celinsko ribolovno 
območje je na splošno manjše od NUTS III, 
z morsko ali jezersko obalo ali rečnim 
izlivom, ki je povezano z ribištvom. 
Območje mora biti razmeroma skladno z 
geografskega, oceanografskega, 
gospodarskega in družbenega stališča. 
Območje mora imeti nizko gostoto 
prebivalstva, pomemben delež zaposlenosti 
v ribiškem sektorju, ribolov mora upadati in 
nobena občina ne sme imeti več kot 100.000
prebivalcev.

4. Država članica obvesti Komisijo o 
območjih, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 
3.

4. Država članica obvesti Komisijo o 
območjih, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 
3.

Or. en

Obrazložitev

Ker so težave obalnih regij podobne težavam jezerskih regij, predlaga, da bi se lahko 
finančna podpora uporabljala tudi za regionalni razvoj regij ob celinskih jezerih.



PE 355.769v01-00 10/11 AM\561854SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 21
Člen 42, odstavek 3, pododstavek 3

Območje mora imeti nizko gostoto 
prebivalstva, pomemben delež zaposlenosti 
v ribiškem sektorju, ribolov mora upadati in 
nobena občina ne sme imeti več kot 
100.000 prebivalcev.

Območje mora imeti nizko gostoto 
prebivalstva, pomemben delež zaposlenosti 
v ribiškem sektorju in ribolov mora upadati. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 42 zadeva področje pomoči za trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij, pri katerem 
sta ključni merili pomemben delež zaposlenosti v ribiškem sektorju in stopnja upadanja tega 
sektorja na lokalni ravni. Samovoljna omejitev števila prebivalcev v občini, ki je vključena v 
območje, ni ustrezno merilo. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 22
Člen 43, odstavek 1 

1. Podpora za trajnostni razvoj obalnih 
ribolovnih območij se lahko dodeli za:

1. Podpora za trajnostni razvoj obalnih in 
celinskih ribolovnih območij se lahko dodeli 
za:

Or. en

Obrazložitev

Ker so težave obalnih regij podobne težavam jezerskih regij, predlaga, da bi se lahko 
finančna podpora uporabljala tudi za regionalni razvoj regij ob celinskih jezerih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 23
Člen 61, odstavek 1 



AM\561854SL.doc 11/11 PE 355.769v01-00

SL

Država članica ustanovi Nadzorni odbor za 
vsak operativni program, v soglasju z 
Organom upravljanja in po posvetovanju s 
partnerji. Vsak Nadzorni odbor se ustanovi v 
roku treh mesecev od odločitve o odobritvi 
operativnega programa. 

Država članica, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, ustanovi 
Nadzorni odbor za vsak operativni program, 
v soglasju z Organom upravljanja in po 
posvetovanju s partnerji. Vsak Nadzorni 
odbor se ustanovi v roku treh mesecev od 
odločitve o odobritvi operativnega 
programa. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati, da je pristojnost v zvezi z ribiško politiko v nekaterih državah 
članicah z zvezno ali regionalno ureditvijo razdeljena in ne pripada izključno centralni vladi 
(npr. Združeno kraljestvo) ali pa ta ne igra nobene vloge pri njej (npr. Belgija).
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