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Poprawka 1
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że europejska polityka 
rybołówstwa musi być zgodna z celami 
rozwoju określonymi w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

1. przypomina, że europejska polityka 
rybołówstwa musi być zgodna z celami 
rozwoju określonymi w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności z celami, o których mowa w 
celu zrównoważonego rozwoju nr 14 
dotyczącym ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania oceanów, mórz i 
zasobów morskich z myślą o 
zrównoważonym rozwoju;

Or. fr

Poprawka 2
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wzywa Komisję i Gwineę Bissau do 
przedstawienia bardziej szczegółowych 
informacji na temat rozwoju działalności 
połowowej na skalę przemysłową w 
regionie

Or. fr

Poprawka 3
Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2a. podkreśla potrzebę zapewnienia, 
aby działalność połowowa prowadzona 
była w sposób zrównoważony na wodach 
Gwinei Bissau poprzez wprowadzenie 
skutecznych mechanizmów kontroli, które 
powinny być stale promowane i 
monitorowane, przy wsparciu ze strony 
wspólnego komitetu.

Or. pt

Poprawka 4
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wiarygodnych danych naukowych 
umożliwiających dokładne określenie stanu 
zasobów rybnych; zdecydowanie zaleca 
nasilenie współpracy regionalnej w 
zakresie badań nad zasobami rybnymi i 
zarządzania nimi;

3. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wiarygodnych danych naukowych 
umożliwiających dokładne określenie stanu 
zasobów rybnych; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie wspólnych grup 
naukowych odpowiedzialnych za 
wydawanie opinii naukowych na temat 
stanu zasobów rybnych w celu unikania 
przełowienia; zaznacza, że grupy te 
powinny dysponować odpowiednimi 
zasobami finansowymi, technicznymi i 
ludzkimi, aby mogły pełnić swoje funkcje i 
pracować w porozumieniu z regionalnymi 
organizacjami ds. rybołówstwa (RFMO); 
zdecydowanie zaleca nasilenie współpracy 
regionalnej w zakresie badań nad zasobami 
rybnymi i zarządzania nimi;

Or. fr

Poprawka 5
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
władze Gwinei Bissau w przejrzysty 
sposób informowały o podpisywaniu 
innych umów umożliwiających dostęp flot 
zagranicznych do ich wyłącznej strefy 
ekonomicznej.

Or. fr

Poprawka 6
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do wspierania lokalnego 
rozwoju gospodarczego i wzmacniania 
społeczności nadbrzeżnych zależnych od 
zasobów morskich;

Or. en

Poprawka 7
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. nalega, by wsparcie sektorowe 
przyczyniało się w zrównoważony sposób 
do rozwoju tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, zwłaszcza z 
myślą o kobietach i młodych ludziach; 
zaleca zaangażowanie lokalnych 
społeczności rybackich w określanie 
działań, które mają być prowadzone w 
ramach wsparcia sektorowego;

5. nalega, by wsparcie sektorowe 
przyczyniało się w zrównoważony sposób 
do rozwoju tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, zwłaszcza z 
myślą o kobietach i młodych ludziach; 
zaleca przeznaczenie części wieloletniego 
programu sektorowego na działania 
mające na celu wzmocnienie 
monitorowania, kontroli i nadzoru w celu 
dalszego zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 



PE643.222v01-00 6/12 AM\1192705PL.docx

PL

połowom; zaleca również zaangażowanie 
lokalnych społeczności rybackich w 
określanie działań, które mają być 
prowadzone w ramach wsparcia 
sektorowego;

Or. fr

Poprawka 8
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. nalega, by wsparcie sektorowe 
przyczyniało się w zrównoważony sposób 
do rozwoju tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, zwłaszcza z 
myślą o kobietach i młodych ludziach; 
zaleca zaangażowanie lokalnych 
społeczności rybackich w określanie 
działań, które mają być prowadzone w 
ramach wsparcia sektorowego;

5. nalega, by wsparcie sektorowe 
przyczyniało się w zrównoważony sposób 
do rozwoju tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w tym sektoru 
przetwórstwa, zwłaszcza z myślą o 
kobietach i młodych ludziach; zaleca 
zaangażowanie lokalnych społeczności 
rybackich w określanie działań, które mają 
być prowadzone w ramach wsparcia 
sektorowego;

Or. pl

Poprawka 9
Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do rozwoju infrastruktury, 
która umożliwia wyładunek i waloryzacja 
produktów rybołówstwa na miejscu, tak 
aby umowa przyniosła wymierne rezultaty 
w odniesieniu do rybołówstwa lokalnego i 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego;

6. zachęca do rozwoju infrastruktury, 
w szczególności portu głębokowodnego, 
która umożliwia wyładunek i 
zagospodarowanie produktów 
rybołówstwa na miejscu, tak aby umowa 
przyniosła wymierne rezultaty w 
odniesieniu do rybołówstwa lokalnego i 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
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przybrzeżnego; uważa, że należy nadać 
priorytet wprowadzeniu centrum 
certyfikacji, którego zadaniem byłoby 
nakładanie dodatkowych warunków w 
tym kraju, aby zwiększyć wartość ryb; w 
tych konkretnych dziedzinach UE może 
odgrywać wiodącą rolę w zapewnianiu 
doradztwa technicznego i monitorowania 
środków podejmowanych przez Gwineę.

Or. pt

Poprawka 10
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do rozwoju infrastruktury, 
która umożliwia wyładunek i waloryzacja 
produktów rybołówstwa na miejscu, tak 
aby umowa przyniosła wymierne rezultaty 
w odniesieniu do rybołówstwa lokalnego i 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego;

6. zachęca do rozwoju infrastruktury, 
która umożliwia wyładunek i 
zagospodarowanie produktów 
rybołówstwa na miejscu, tak aby umowa 
przyniosła wymierne rezultaty w 
odniesieniu do rybołówstwa lokalnego i 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego; podkreśla znaczenie 
pogłębiania wiedzy społeczności lokalnych 
na temat zarządzania, ochrony i 
zachowania zasobów naturalnych w celu 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i walki z ubóstwem.

Or. fr

Poprawka 11
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– ponownie podkreśla kluczową rolę 
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kobiet w rybołówstwie przybrzeżnym, w 
szczególności we wprowadzaniu do obrotu 
i przetwarzaniu produktów; przypomina o 
znaczeniu rozwijania wsparcia w postaci 
szkoleń lub małej infrastruktury łańcucha 
chłodniczego.

Or. fr

Poprawka 12
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się dostosowania tej 
umowy do potrzeb i priorytetów Gwinei 
Bissau;

Or. en

Poprawka 13
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca, aby wsparcie sektorowe 
było komplementarne do innych 
programów finansowanych przez innych 
darczyńców w Gwinei Bissau w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania i 
spójne z tymi programami.

7. zaleca, aby wsparcie sektorowe 
było komplementarne do innych 
programów finansowanych przez innych 
partnerów międzynarodowych w Gwinei 
Bissau w celu uniknięcia podwójnego 
finansowania i spójne z tymi programami.

Or. en

Poprawka 14
Caroline Roose
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Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wzywa Komisję do ustanowienia 
strefy zakazu dla trawlerów przybrzeżnych 
w celu zmniejszenia ich wpływu na 
miejscowych rybaków i zapobieżenia 
połowom istotnych dla miejscowej 
ludności gatunków na obszarach, na 
których ludność ta dokonuje połowów, 
oraz wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
trawlery deklarowały swoje przyłowy, 
według gatunków i ilości;

Or. fr

Poprawka 15
Beata Kempa

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) Wzywa do wzmocnienia w zakresie 
nadzoru i kontroli w celu zapobiegania 
nielegalnym nieraportowalnym i 
nieregulowanym połowa we współpracy z 
lokalną administarcją.

Or. pl

Poprawka 16
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) podkreśla, że z raportu 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 
na temat zrównoważonej ochrony 
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zasobów naturalnych strefy przybrzeżnej 
wynika, że Gwinea Bissau wnosi istotny 
wkład w ochronę różnorodności 
biologicznej na świecie, oferując między 
innymi tereny lęgowe dla największych 
kolonii żółwi morskich na atlantyckim 
wybrzeżu Afryki, przyjmując co roku 
milion ptaków wędrownych z Europy oraz 
zapewniając pokarm, schronienie i 
tarliska dla ryb i skorupiaków.

Or. fr

Poprawka 17
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3) podkreśla znaczenie programu 
ochrony i zrównoważonego wykorzystania 
odnawialnych zasobów naturalnych w 
strefie przybrzeżnej Republiki Gwinei 
Bissau; wzywa organy polityczne i 
administracyjne Gwinei Bissau do 
nasilenia działań na rzecz ochrony i 
zachowania ekosystemów morskich i 
przybrzeżnych w celu zapewnienia 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i eksploatacji 
zasobów rybnych zgodnych z celami 
zrównoważonego rozwoju Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 
do wymiany najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie.

Or. fr

Poprawka 18
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 4 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4) przypomina, że Gwinea Bissau, w 
której lasy mangrowe zajmują 8 % 
terytorium kraju, służy jako bufor 
klimatyczny hamujący postępowanie 
procesu pustynnienia w kierunku krajów 
położonych bardziej na południe oraz 
erozję wybrzeży; przypomina o znaczeniu 
promowania ochrony lasów mangrowych 
i zależnych od nich zasobów; przypomina 
bardziej ogólnie o znaczeniu 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną, która powinna być 
postrzegana jako instrument ochrony i 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych w kontekście 
zrównoważonego rozwoju oraz w celu 
przyczynienia się do ochrony ekosystemów 
i gatunków.

Or. fr

Poprawka 19
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 5 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5) zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem FAO szacuje się, że 
dziewięć stad ryb w Afryce Południowo-
Zachodniej, w tym gatunki Galeoides 
decatactylus i Pomadasys, jest 
przełowionych; uważa, że ograniczenie 
połowów na świecie jest niezbędne w celu 
zapobieżenia poważniejszemu 
uszczupleniu zasobów; zaleca 
wzmocnienie współpracy regionalnej w 
kluczowych obszarach badawczych w celu 
wspierania zarządzania, w szczególności w 
odniesieniu do wspólnych zasobów, aby 
chronić zrównoważone tradycyjne 
łodziowe rybołówstwo przybrzeżne.
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Or. fr

Poprawka 20
Caroline Roose

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6) podkreśla znaczenie opracowania 
umów w sprawie połowów mających na 
celu zapobieganie grabieży przez statki 
prowadzące połowy na skalę 
przemysłową; wzywa rządy państw Afryki 
Zachodniej do utworzenia w tym celu 
systemów informacyjnych; przypomina o 
potrzebie opracowania odpowiednich 
procedur certyfikacyjnych w odniesieniu 
do wywozu produktów rybołówstwa do 
UE.

Or. fr

Poprawka 21
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. 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;

Or. fr


