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Poprawka 1
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że w związku z 
nadmierną eksploatacją zasobów rybnych 
nowa pojemność referencyjna wzrosła o 60 
% w stosunku do pojemności wskazanej w 
obowiązującym protokole; w związku z 
powyższym wzywa do uważnego 
monitorowania sytuacji stad, ze 
szczególnym uwzględnieniem rekinów 
pelagicznych, których populacja, jak 
podkreślają naukowcy, jest zagrożona;

1. zauważa, że w związku z 
nadmierną eksploatacją zasobów rybnych i 
w kontekście realizacji przez UE celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym celu 
zrównoważonego rozwoju nr 14 
dotyczącego ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania oceanów, mórz i 
zasobów morskich, nowa pojemność 
referencyjna wzrosła o 60 % w stosunku do 
pojemności wskazanej w obowiązującym 
protokole; w związku z powyższym wzywa 
do uważnego monitorowania sytuacji stad, 
ze szczególnym uwzględnieniem rekinów 
pelagicznych, których populacja, jak 
podkreślają naukowcy, jest zagrożona;

Or. fr

Poprawka 2
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje, aby stosowanie środków 
ograniczania przyłowów w przypadku 
floty dalekomorskiej UE było wyraźnie 
uznane za obowiązkowe we wszystkich 
umowach o partnerstwie w sprawie 
połowów;

Or. fr

Poprawka 3
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Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i Republikę 
Zielonego Przylądka do przedstawienia 
bardziej szczegółowych informacji na 
temat łącznych skutków, jakie 
poszczególne umowy w sprawie połowów 
wywierają na zasoby w omawianej 
wyłącznej strefie ekonomicznej;

2. wzywa Komisję i Republikę 
Zielonego Przylądka do przedstawienia 
bardziej szczegółowych informacji na 
temat łącznych skutków, jakie 
poszczególne umowy w sprawie połowów 
wywierają na zasoby w omawianej 
wyłącznej strefie ekonomicznej, oraz do 
rozwoju działalności związanej z 
połowami na skalę przemysłową w 
regionie;

Or. fr

Poprawka 4
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1

Projekt opinii Poprawka

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet w 
sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej szczególnie pod względem 
higieny i bezpieczeństwa żywności i 
wzmocnieniu pozycji kobiet w sektorze 
oraz promowaniu roli młodych w 
sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

Or. pl

Poprawka 5
György Hölvényi
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Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1

Projekt opinii Poprawka

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet w 
sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

- promowanie przejścia na 
zrównoważoną niebieską gospodarkę 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
nr 14 dzięki udzieleniu wsparcia 
lokalnemu sektorowi tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
modernizacji infrastruktury portowej i 
wzmocnieniu pozycji kobiet w sektorze, 
które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

Or. en

Poprawka 6
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1

Projekt opinii Poprawka

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet w 
sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet i 
ludzi młodych w sektorze, którzy 
odgrywają ważną rolę w wprowadzaniu 
produktów rybołówstwa do obrotu i 
przetwórstwie;

Or. fr

Poprawka 7
Carlos Zorrinho

Projekt opinii
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Ustęp 3 – tiret 1

Projekt opinii Poprawka

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet w 
sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do 
obrotu i przetwórstwie;

- promowanie zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu 
wsparcia lokalnemu sektorowi 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury 
portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet i 
ludzi młodych w sektorze, którzy 
odgrywają ważną rolę w wprowadzaniu 
produktów rybołówstwa do obrotu i 
przetwórstwie;

Or. pt

Poprawka 8
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- przypomina, że obiekty w 
Republice Zielonego Przylądka nie są 
optymalne i nie pozwalają na prowadzenie 
systematycznych wyładunków, które 
mogłyby stworzyć warunki dla 
prowadzenia istotnej działalności 
gospodarczej w porcie i w zakładach 
przetwórczych; zachęca Republikę 
Zielonego Przylądka do oferowania 
właścicielom statków dokonujących 
wyładunku znacznych rabatów na opłaty 
licencyjne;

Or. fr

Poprawka 9
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1 b (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

- podkreśla znaczenie wspierania 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i przypomina, że lokalne 
społeczności rybackie muszą być bardziej 
angażowane w określanie działań 
realizowanych z wykorzystaniem wsparcia 
sektorowego, na przykład poprzez 
wsparcie w formie szkoleń;

Or. fr

Poprawka 10
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 1 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- przypomina o kluczowej roli kobiet 
w lokalnym rybołówstwie, zwłaszcza w 
zakresie wprowadzania do obrotu i 
przetwarzania, oraz o znaczeniu rozwoju 
małej infrastruktury dla łańcucha 
chłodniczego;

Or. fr

Poprawka 11
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 2

Projekt opinii Poprawka

- szerzenie wiedzy i zacieśnienie 
współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu 
lokalnym naukowcom zaokrętowania się 
na statkach prowadzących działalność w tej 
strefie;

- szerzenie wiedzy i zacieśnienie 
współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu 
lokalnym naukowcom zaokrętowania się 
na statkach prowadzących działalność w tej 
strefie, w związku z ustanowioną przez 
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ONZ dekadą nauki o oceanach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (2021-2030);

Or. fr

Poprawka 12
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 2

Projekt opinii Poprawka

- szerzenie wiedzy i zacieśnienie 
współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu 
lokalnym naukowcom zaokrętowania się 
na statkach prowadzących działalność w tej 
strefie;

- szerzenie wiedzy i zacieśnienie 
współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu 
lokalnym naukowcom zaokrętowania się 
na statkach prowadzących działalność w tej 
strefie i uwrażliwienie miejscowej 
ludności na tę wiedzę i jej wykorzystanie;

Or. pl

Poprawka 13
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- wspieranie lokalnego rozwoju 
gospodarczego i wzmacnianie 
społeczności nadbrzeżnych zależnych od 
zasobów morskich;

Or. en

Poprawka 14
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 4
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Projekt opinii Poprawka

- wzmocnienie monitorowania, 
kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom;

- podkreśla, że w kontekście 
wspierania sektora duże znaczenie ma 
dalsze skoncentrowanie części funduszy 
na systemie monitorowania, nadzoru i 
kontroli, w szczególności na skutecznym 
wdrożeniu satelitarnego systemu 
monitorowania statków rybackich, 
zwłaszcza w odniesieniu do małych wysp, 
które muszą zarządzać działalnością 
połowową w obrębie 200 mil od ich 
wyłącznej strefy ekonomicznej;

Or. fr

Poprawka 15
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 4

Projekt opinii Poprawka

- wzmocnienie monitorowania, 
kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom;

- wzmocnienie monitorowania, 
kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom, w 
szczególności poprzez poprawę 
zarządzania, budowania potencjału i 
szkolenia w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 16
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 4

Projekt opinii Poprawka

- wzmocnienie monitorowania, 
kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 

- wzmocnienie monitorowania, 
kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 
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nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom;

nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom we współpracy 
z lokalną administracją;

Or. pl

Poprawka 17
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – tiret 4 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- przypomina, że celem protokołu 
jest umożliwienie Unii i Republice 
Zielonego Przylądka ściślejszej 
współpracy w celu propagowania 
zrównoważonej polityki rybołówstwa i 
rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych 
w wodach Republiki Zielonego Przylądka 
przy jednoczesnym unikaniu wszelkich 
form nadmiernej eksploatacji w w.s.e. 
Republiki Zielonego Przylądka;

Or. fr

Poprawka 18
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że przejrzyste dane 
naukowe powinny zawsze stanowić 
podstawę europejskiego procesu 
decyzyjnego dotyczącego odnowienia 
protokołu, tak aby UE mogła wywiązać się 
ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony 
środowiska;

Or. fr



AM\1192701PL.docx 11/13 PE643.220v01-00

PL

Poprawka 19
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. nalega, aby dostosować umowę do 
potrzeb i priorytetów Republiki Zielonego 
Przylądka, zwłaszcza tych, które określono 
w planie dotyczącym niebieskiej 
gospodarki Republiki Zielonego 
Przylądka;

Or. en

Poprawka 20
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do zadbania o 
to, aby umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów wyraźnie 
przewidywały udział w rozmowach i we 
wdrażaniu protokołu jak największej 
liczby zainteresowanych stron 
(społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych 
społeczności rybackich, naukowców) po 
obu stronach;

Or. fr

Poprawka 21
Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, by umowa ta została 
dostosowana do innych programów 
finansowanych przez innych darczyńców, 
takich jak Bank Światowy.

5. zaleca, by umowa ta została 
dostosowana do innych programów 
finansowanych przez innych darczyńców, 
takich jak Bank Światowy, aby uniknąć 
powielania działań i zapewnić publiczną 
świadomość różnych źródeł finansowania 
różnych projektów.

Or. pt

Poprawka 22
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, by umowa ta została 
dostosowana do innych programów 
finansowanych przez innych darczyńców, 
takich jak Bank Światowy.

5. zaleca dostosowanie umowy do 
innych programów finansowanych przez 
innych partnerów międzynarodowych, 
takich jak FAO, Bank Światowy czy 
Afrykański Bank Rozwoju.

Or. en

Poprawka 23
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że zasoby morskie 
mają charakter transgraniczny i w 
związku z tym wzywa do uwzględnienia 
skumulowanego wpływu różnych umów w 
sprawie połowów zawieranych przez kraje 
w tym regionie, aby wzmocnić regionalne 
i globalne strategie zarządzania 
rybołówstwem z państwami trzecimi;



AM\1192701PL.docx 13/13 PE643.220v01-00

PL

Or. fr


