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Poprawka 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
porozumienia w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem były zgodne z 
zasadniczymi i podstawowymi elementami 
praw człowieka i zasad demokratycznych, 
o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu;

Or. en

Poprawka 2
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Komisji w proces 
tworzenia nowej generacji porozumień w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem promujących ochronę 
zasobów, zasadę zrównoważonego 
rozwoju środowiska, dobre rządy oraz 
skuteczność wsparcia sektorowego w 
krajach partnerskich poprzez umacnianie 
zasad wzajemnej zgodności;

3. przyjmuje do wiadomości 
zaangażowanie Komisji w proces 
tworzenia nowej generacji porozumień w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem promujących ochronę 
zasobów, zasadę zrównoważonego 
rozwoju środowiska, dobre rządy oraz 
skuteczność wsparcia sektorowego w 
krajach partnerskich poprzez umacnianie 
zasad wzajemnej zgodności;

Or. nl

Poprawka 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponawia wniosek przedstawiony przez 
Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty 
Pełnomorskiej/ Floty Dalekomorskiej o 
dokonanie rozróżnienia między kosztami 
dostępu floty dalekomorskiej UE –
kosztami, które będą pokrywane przez 
armatorów i które stanowią sprawiedliwy 
odsetek wartości połowów – a 
rekompensatą przeznaczoną na wsparcie 
rozwoju. W ramach tego wsparcia należy 
uznać ważną rolę sektora rybołówstwa w 
ograniczaniu ubóstwa;

Or. fr

Poprawka 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
porozumienia w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem podpisane 
przez UE z krajami rozwijającymi się były 
sporządzone rzeczywiście w duchu 
partnerstwa, w ramach którego koszty 
dostępu do zasobów rybnych stanowią 
sprawiedliwą rekompensatę w stosunku 
do ich wartości, a zasoby rybne, 
ekosystemy i morska różnorodność 
biologiczna krajów rozwijających się są 
trwale chronione;

Or. fr
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Poprawka 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ocenia, że połowy europejskiej floty 
rybackiej na wodach krajów 
rozwijających się, przewidziane w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem, powinny 
opierać się na istnieniu nadwyżki, której 
nie jest w stanie poławiać lokalna flota 
rybacka – „połowy lokalne” należy 
pojmować zgodnie z art. 70 Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
w którym przewidziano, że obejmują one 
też połowy państw nadbrzeżnych, których 
niekorzystne położenie geograficzne 
sprawia, że są one zależne od eksploatacji 
żywych zasobów w wyłącznych strefach 
ekonomicznych innych państw tego 
samego subregionu lub regionu;

Or. fr

Poprawka 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla znaczenie wspólnych grup 
naukowych odpowiedzialnych za 
wydawanie opinii naukowych o stanie 
zasobów rybnych, opartych na najlepszych 
dostępnych danych i 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;
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Or. fr

Poprawka 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, w tym 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
potrzeby małych społeczności rybackich, 
oraz zapewniono to, by inwestycje nie 
doprowadziły do przełowienia ani do 
powstania rywalizacji ze społecznościami 
lokalnymi, których przetrwanie zależy od 
łowisk;

Or. en

Poprawka 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, w tym 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, w tym 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
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poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

poprzez zatrudnianie lokalnych 
marynarzy, wyładunki, wspieranie głównie 
rozwoju przemysłu przetwórczego i 
wprowadzania produktów do obrotu;

Or. en

Poprawka 9
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, w tym
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
lokalnego sektora prywatnego, zwłaszcza 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

Or. de

Poprawka 10
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów rozwijających się 
z gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 

4. wzywa do tego, by w porozumieniach w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem większą wagę nadawano 
kwestii integracji krajów partnerskich z 
gospodarką światową, by za pomocą tych 
porozumień wspierano inwestycje i rozwój 
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lokalnego sektora prywatnego, w tym 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

lokalnego sektora prywatnego, w tym 
małych przedsiębiorstw i tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
poprzez wspieranie głównie działań 
dotyczących przetwórstwa i wprowadzania 
produktów do obrotu;

Or. nl

Poprawka 11
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego bardziej 
przyczyniała się do osiągania celów UE 
dotyczących współpracy na rzecz rozwoju i 
była spójna z krajowym planem rozwoju 
kraju-sygnatariusza; zwraca się o to, by 
owa pula środków finansowych nie 
zastąpiła współpracy w dziedzinie 
rybołówstwa przewidzianej w innych 
umowach czy instrumentach współpracy, 
lecz uzupełniała ją w sposób spójny i 
komplementarny;

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego bardziej 
przyczyniała się do osiągania celów 
państw członkowskich UE i była spójna z 
krajowym planem rozwoju kraju-
sygnatariusza;

Or. nl

Poprawka 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego bardziej 
przyczyniała się do osiągania celów UE 
dotyczących współpracy na rzecz rozwoju i 
była spójna z krajowym planem rozwoju 
kraju-sygnatariusza; zwraca się o to, by 
owa pula środków finansowych nie 
zastąpiła współpracy w dziedzinie 
rybołówstwa przewidzianej w innych 
umowach czy instrumentach współpracy, 
lecz uzupełniała ją w sposób spójny i
komplementarny;

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego miała na 
celu wsparcie potencjału 
administracyjnego i naukowego państw 
trzecich, bardziej przyczyniała się do 
osiągania celów UE dotyczących 
współpracy na rzecz rozwoju i była spójna 
z krajowym planem rozwoju kraju-
sygnatariusza; zwraca się o to, by owa pula 
środków finansowych nie zastąpiła 
współpracy w dziedzinie rybołówstwa 
przewidzianej w innych umowach czy 
instrumentach współpracy, lecz 
uzupełniała ją w sposób spójny,
komplementarny, przejrzysty, skuteczny i 
lepiej ukierunkowany;

Or. en

Poprawka 13
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego bardziej 
przyczyniała się do osiągania celów UE 
dotyczących współpracy na rzecz rozwoju i 
była spójna z krajowym planem rozwoju 
kraju-sygnatariusza; zwraca się o to, by 
owa pula środków finansowych nie 
zastąpiła współpracy w dziedzinie 
rybołówstwa przewidzianej w innych 
umowach czy instrumentach współpracy, 

5. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
przewidziana w porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem pula środków finansowych 
na rzecz wsparcia sektorowego bardziej 
przyczyniała się do osiągania celów UE 
dotyczących współpracy na rzecz rozwoju i 
była spójna z krajowym planem rozwoju 
kraju-sygnatariusza; zwraca się o to, by 
owa pula środków finansowych nie 
zastąpiła współpracy w dziedzinie 
rybołówstwa przewidzianej w innych 
umowach czy instrumentach współpracy, 
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lecz uzupełniała ją w sposób spójny i 
komplementarny;

lecz uzupełniała ją w sposób spójny i 
komplementarny; wzywa w związku z tym 
Komisję do zapewnienia wsparcia 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 14
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zawierania 
porozumień z krajami partnerskimi 
wyłącznie pod wyraźnym warunkiem, że 
państwa członkowskie UE będą czerpać 
korzyść z danego porozumienia i nie 
poniosą żadnej straty ekonomicznej;

Or. nl

Poprawka 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do włączenia do 
przyszłych porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem klauzuli dotyczącej 
rządzenia, w ramach której uznane 
zostaną z jednej strony prawa krajów 
rozwijających się do rozwijania lokalnego 
sektora rybołówstwa w sposób 
zrównoważony, a z drugiej – zasady 
dobrych rządów, przejrzystości i 
zwalczania korupcji;
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Or. fr

Poprawka 16
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do zawierania 
porozumień jedynie z państwami, w 
których prawa człowieka są przestrzegane 
w sposób bezwarunkowy, w których 
praworządność jest stosowana zgodnie z 
powszechnie uznanym prawem 
międzynarodowym i w których przestrzega 
się demokratycznych zasad administracji;

Or. nl

Poprawka 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina o znaczeniu wspólnych 
komitetów dla należytego wdrożenia 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem i zaleca, aby 
komitety te były otwarte dla podmiotów 
prowadzących połowy i 
parlamentarzystów z krajów rozwijających 
się i z UE, aby zwiększyć przejrzystość i 
przyczynić się do dobrych rządów na 
obszarze objętym porozumieniami w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem;

Or. fr
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Poprawka 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zachęcania państw 
trzecich będących partnerami do 
gromadzenia wszelkich istotnych 
informacji dotyczących działalności 
połowowej na ich wodach – o ile nie są 
one dostępne – i do ich publikowania;

Or. fr

Poprawka 19
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do przeznaczenia 
większych środków budżetowych na 
regionalne organizacje ds. rybołówstwa, 
ponieważ odgrywają one zasadniczą rolę 
w zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów;

Or. lt

Poprawka 20
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do tego, aby przy ewentualnym 
odnawianiu lub przedłużaniu 
porozumienia Komisja opierała się też na 
ocenie skutków i nie przedłużała 
porozumienia w przypadku, gdyby ocena 
ta okazała się negatywna;

Or. nl

Poprawka 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność zapewnienia 
spójności politycznej i pełnej koordynacji 
między polityką rozwojową UE a WPRyb 
oraz przeznaczenia większych zasobów 
ludzkich, technicznych i budżetowych na 
rozwój rybołówstwa zgodnego z 
wymogami zrównoważonego rozwoju w 
ramach polityki współpracy na rzecz 
rozwoju prowadzonej wobec państw 
trzecich; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia audytów naukowych w 
celu oszacowania zasobów rybnych przed 
negocjowaniem nowych protokołów do 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem, aby uniknąć 
przełowienia, z uwagi na to, że sektor 
rybołówstwa odgrywa główną rolę w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego w wielu krajach 
rozwijających się;

Or. en



PE480.890v01-00 14/14 AM\891874PL.doc

PL

Poprawka 22
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa usilnie Komisję do zapewnienia 
większej przejrzystości przy określaniu 
poziomów eksploatacji zasobów rybnych 
na wodach podlegających jurysdykcji 
państw nadbrzeżnych i do oceny umów 
dwustronnych, także pod kątem oceny 
naukowej zasobów rybnych.

Or. lt


