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Poprawka 1
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że całościowa reforma 
wspólnej polityki rybołówstwa UE 
(WPRyb) jest obecnie wręcz nieunikniona, 
ponieważ nie zostały osiągnięte 
wyznaczone w jej ramach cele zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w ciągu 30 
lat jej obowiązywania;

1. przypomina, że reforma wspólnej 
polityki rybołówstwa UE (WPRyb) jest 
obecnie nieunikniona, ponieważ od 30 lat 
jej obowiązywania ciągle nie można 
osiągnąć wyznaczonych w jej ramach 
celów zarówno wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych;

Or. fr

Poprawka 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że całościowa reforma 
wspólnej polityki rybołówstwa UE 
(WPRyb) jest obecnie wręcz 
nieunikniona, ponieważ nie zostały 
osiągnięte wyznaczone w jej ramach cele 
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w 
ciągu 30 lat jej obowiązywania;

1. przypomina, że konieczne jest 
przeprowadzenie głębokiej reformy
wspólnej polityki rybołówstwa UE 
(WPRyb), ponieważ w okresie jej 
obowiązywania nie zostały w pełni 
osiągnięte wyznaczone w jej ramach cele 
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne;

Or. es

Poprawka 3
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o wymogu nałożonym na 
mocy art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którym UE 
musi uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju we wdrażaniu strategii 
politycznych, które mogłyby mieć wpływ 
na kraje rozwijające się, co dotyczy także 
wspólnej polityki rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina zawarty w Traktacie z 
Lizbony obowiązek zapewnienia spójności 
między politykami Unii, również w 
zakresie reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 5
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb na poziomie
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poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie 
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie będzie uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych;

maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu, przyniesie wiele korzyści 
ekologicznych, społecznych i 
gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska i bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich;

Or. fr

Poprawka 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 
poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie 
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie będzie uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych;

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca utrzymać stada ryb 
na poziomie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie 
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na brak 
degradacji środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
bez konieczności udzielenia wsparcia ze 
środków publicznych;

Or. es

Poprawka 7
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 
poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie 
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie będzie uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych;

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 
poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie 
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie będzie uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych; podkreśla, że 
stosowanie podejścia ekosystemowego i 
ostrożnościowego w zarządzaniu 
rybołówstwem oraz dbanie o to, by WPRyb 
przyczyniała się do osiągnięcia do 2020 r. 
dobrego stanu środowiska morskiego 
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, są niezbędne do 
zapewnienia w perspektywie 
długoterminowej zrównoważoności 
środowiskowej, gospodarczej i społecznej 
w europejskim sektorze rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 8
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 
poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniesie
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 

2. podkreśla, że zrównoważona działalność 
połowowa, pozwalająca odbudować i 
utrzymać stada ryb znacznie powyżej 
poziomów maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, przyniosłaby
wiele korzyści ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych, z uwagi na mniejszą 
degradację środowiska, bezpieczną 
przyszłość społeczności rybackich oraz 
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wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie będzie uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych;

wysoką rentowność sektora rybołówstwa, 
która nie byłaby uzależniona od wsparcia 
ze środków publicznych;

Or. en

Poprawka 9
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że oceany świata nie tylko 
zapewniają pożywienie, bezpieczeństwo 
żywnościowe i źródło utrzymania 500 
milionom osób na świecie oraz co najmniej 
50% białka zwierzęcego z produktów 
rybołówstwa, które spożywane jest przez 
400 milionów osób w krajach 
najbiedniejszych, lecz także odgrywają 
istotną rolę w łagodzeniu zmiany klimatu,
ułatwianiu transportu oraz tworzeniu
siedlisk życiowych dla blisko 90% 
gatunków żyjących na Ziemi;

3. przypomina, że oceany świata nie tylko 
zapewniają pożywienie, bezpieczeństwo 
żywnościowe i źródło utrzymania 500 
milionom osób na świecie oraz co najmniej 
50% białka zwierzęcego z produktów 
rybołówstwa, które spożywane jest przez 
400 milionów osób w krajach 
najbiedniejszych, lecz także ułatwiają
transport oraz tworzą siedliska życiowe dla 
blisko 90% gatunków żyjących na Ziemi;

Or. de

Poprawka 10
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że oceany świata nie tylko 
zapewniają pożywienie, bezpieczeństwo 
żywnościowe i źródło utrzymania 500 
milionom osób na świecie oraz co najmniej 
50% białka zwierzęcego z produktów 
rybołówstwa, które spożywane jest przez 
400 milionów osób w krajach 
najbiedniejszych, lecz także odgrywają 

3. przypomina, że oceany świata nie tylko 
zapewniają pożywienie, bezpieczeństwo 
żywnościowe i źródło utrzymania 500 
milionom osób na świecie oraz co najmniej 
50% białka zwierzęcego z produktów 
rybołówstwa, które spożywane jest przez 
400 milionów osób w krajach 
najbiedniejszych, lecz także odgrywają 
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istotną rolę w łagodzeniu zmiany klimatu, 
ułatwianiu transportu oraz tworzeniu 
siedlisk życiowych dla blisko 90% 
gatunków żyjących na Ziemi;

istotną rolę w łagodzeniu zmiany klimatu, 
ponieważ „niebieskie” pochłaniacze 
należą do największych trwałych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla, oraz w
ułatwianiu transportu i tworzeniu siedlisk 
życiowych dla blisko 90% gatunków 
żyjących na Ziemi;

Or. en

Poprawka 11
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest przywożonych przede wszystkim z 
krajów rozwijających się; podkreśla, że 
najlepszymi sposobami zmniejszenia 
uzależnienia od przywozu są odbudowa i 
utrzymanie europejskich stad ryb na 
poziomie znacznie przewyższającym 
poziom maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem ponad 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest przywożonych przede wszystkim z 
krajów rozwijających się, w tym 10% z 
państw AKP; podkreśla, że najlepszymi 
sposobami zmniejszenia uzależnienia od 
przywozu są odbudowa i utrzymanie 
europejskich stad ryb na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

Or. fr

Poprawka 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest przywożonych przede wszystkim z 
krajów rozwijających się; podkreśla, że 
najlepszymi sposobami zmniejszenia 
uzależnienia od przywozu są odbudowa i 
utrzymanie europejskich stad ryb na 
poziomie znacznie przewyższającym
poziom maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest przywożonych przede wszystkim z 
krajów rozwijających się; podkreśla, że 
najlepszymi sposobami zmniejszenia 
uzależnienia od przywozu są odbudowa i 
utrzymanie europejskich stad ryb na 
poziomie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu;

Or. es

Poprawka 13
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest przywożonych przede wszystkim z 
krajów rozwijających się; podkreśla, że 
najlepszymi sposobami zmniejszenia 
uzależnienia od przywozu są odbudowa i 
utrzymanie europejskich stad ryb na 
poziomie znacznie przewyższającym 
poziom maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym 
uzależnieniem rynków UE od przywozu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
bowiem 60% wszystkich produktów 
rybołówstwa znajdujących się na terenie 
UE jest często przywożonych z krajów 
rozwijających się; podkreśla, że 
najlepszymi sposobami zmniejszenia 
uzależnienia od przywozu są odbudowa i 
utrzymanie europejskich stad ryb na 
poziomie znacznie przewyższającym 
poziom maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

Or. en
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Poprawka 14
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne i 
społeczne jak europejskie towary krajowe, 
a także uważa, że kraje rozwijające się 
będą potrzebowały pomocy finansowej i 
technicznej w celu wprowadzenia takich 
samych norm;

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne, 
sanitarne i społeczne jak europejskie 
towary krajowe, a także uważa, że kraje 
rozwijające się będą potrzebowały pomocy 
finansowej i technicznej w celu 
wprowadzenia takich samych norm, a 
także w celu skutecznego zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów;

Or. fr

Poprawka 15
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne i 
społeczne jak europejskie towary krajowe, 
a także uważa, że kraje rozwijające się 
będą potrzebowały pomocy finansowej i 
technicznej w celu wprowadzenia takich 
samych norm;

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne i 
społeczne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
żywności jak europejskie towary krajowe, a 
także uważa, że kraje rozwijające się będą 
potrzebowały pomocy finansowej i 
technicznej w celu wprowadzenia takich 
samych norm;

Or. en



AM\898865PL.doc 11/16 PE487.720v01-00

PL

Poprawka 16
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne i 
społeczne jak europejskie towary krajowe, 
a także uważa, że kraje rozwijające się 
będą potrzebowały pomocy finansowej i 
technicznej w celu wprowadzenia takich 
samych norm;

5. podkreśla, że przywożone produkty 
rybołówstwa i akwakultury powinny 
spełniać takie same normy ekologiczne i 
społeczne jak europejskie towary krajowe, 
w celu zapewnienia większej 
identyfikowalności od połowu po gotowy 
produkt, a także uważa, że kraje 
rozwijające się będą potrzebowały pomocy 
finansowej i technicznej w celu 
wprowadzenia takich samych norm;

Or. lt

Poprawka 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sprzeciwia się przyjęciu systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
ramach regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa i na wodach 
międzynarodowych, gdyż może to 
poważnie ograniczyć obecne ambicje 
krajów rozwijających się związane z 
rozwojem własnych sektorów 
rybołówstwa;

6. sprzeciwia się przyjęciu systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
ramach regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa i na wodach 
międzynarodowych w przypadkach, gdy 
ograniczają one możliwości krajów 
rozwijających się związane z rozwojem 
własnych sektorów rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 18
Maurice Ponga
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sprzeciwia się przyjęciu systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
ramach regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa i na wodach 
międzynarodowych, gdyż może to 
poważnie ograniczyć obecne ambicje 
krajów rozwijających się związane z 
rozwojem własnych sektorów 
rybołówstwa;

6. sprzeciwia się przyjęciu systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
zwłaszcza w ramach regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa i na wodach 
międzynarodowych, gdyż może to 
poważnie ograniczyć obecne ambicje 
krajów rozwijających się związane z 
rozwojem własnych sektorów 
rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 19
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. nie popiera prywatyzacji zasobów 
morskich; uważa, że propozycja 
stworzenia warunków rynkowych dla 
przenoszenia praw połowowych pomiędzy 
firmami prywatnymi jest nie do przyjęcia; 
podkreśla, że prawa połowowe powinny 
być kontrolowane wyłącznie przez 
państwa członkowskie;

Or. lt

Poprawka 20
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w krajach rozwijających 
się dostępu do nadwyżki zasobów rybnych, 
których nie mogły odłowić lokalne floty 
rybackie, można udzielić tylko po 
zaspokojeniu potrzeb żywieniowych 
lokalnych społeczności i spełnieniu 
wymogów art. 62, 69 i 70 Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

Or. en

Poprawka 21
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest świadomy zasad wprowadzonych 
na mocy przepisów określonych w art. 69 i 
70 Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza dotyczących prawa państw 
śródlądowych do uczestnictwa w 
eksploatacji żywych zasobów morskich 
znajdujących się w wyłącznych strefach 
ekonomicznych państw nadbrzeżnych z 
tego samego regionu lub podregionu w 
celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
społeczności tych państw;

Or. en

Poprawka 22
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że przyszła WPRyb musi 
opierać się na zasadach prawidłowego 
zarządzania, w tym m.in. przejrzystości i 
dostępu do informacji zgodnie z 
konwencją z Aarhus z uwzględnieniem 
dostępu do ocen porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem;

Or. en

Poprawka 23
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że UE powinna promować 
zrównoważone zarządzanie zasobami w 
państwach trzecich, i wzywa w związku z 
tym UE do nasilenia działań na rzecz 
zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów oraz podkreśla, że porozumienia 
w sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem powinny być w większym 
stopniu ukierunkowane na badania 
naukowe i gromadzenie danych, 
monitorowanie, kontrolę i nadzór; na te 
cele UE powinna przeznaczyć 
odpowiednie zasoby finansowe, 
techniczne i ludzkie w celu wspierania 
partnerskich państw trzecich;

Or. en

Poprawka 24
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla coraz to większe znaczenie 
połowów rekreacyjnych dla rybaków i 
społeczności rybackich; wzywa do 
zwrócenia uwagi na ich wzrastające 
znaczenie.

Or. lt

Poprawka 25
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina, że WPRyb musi być 
spójna z polityką rozwojową i polityką 
dotyczącą ochrony środowiska, w tym 
ochrony ekosystemów morskich; wzywa w 
związku z tym do podjęcia działań na rzecz 
udoskonalenia i rozszerzenia wiedzy 
naukowej oraz do ściślejszej współpracy 
międzynarodowej w celu zapewnienia 
większej skuteczności;

Or. en

Poprawka 26
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. przypomina, że wszyscy obywatele UE 
muszą przestrzegać zasad i przepisów 
WPRyb niezależnie od miejsca 
prowadzenia działalności, w tym 
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przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i społeczeństwa;

Or. en


