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Poprawka 1
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp -1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że 70 milionów osób 
należących do populacji UE jest zależnych 
od sektora rybołówstwa; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do 
wspierania działań w zakresie badań i 
rozwoju w celu stworzenia bardziej 
konkurencyjnego, zrównoważonego i 
nowoczesnego sektora rybołówstwa; 

Or. bg

Poprawka 2
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że skonsolidowane polityki 
Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę 
gospodarki UE rolnictwo i rybołówstwo, 
wymagają odpowiedniego i 
ukierunkowanego wsparcia naukowego; 
podkreśla, że tradycyjne sposoby 
rozwiązywania problemów 
poszczególnych sektorów, takie jak wpływ 
na środowisko, zabezpieczenie paszy, 
kontrola zdrowia, integracja w strefach 
przybrzeżnych, już dawno przestały 
stanowić główne i najważniejsze środki 
zaradcze;

1. zaznacza, że skonsolidowane polityki 
Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę 
gospodarki UE, zwłaszcza na peryferiach 
Unii, rolnictwo i rybołówstwo, wymagają 
odpowiedniego i ukierunkowanego 
wsparcia naukowego; podkreśla, że 
tradycyjne sposoby rozwiązywania 
problemów poszczególnych sektorów, 
takie jak wpływ na środowisko, 
zabezpieczenie paszy, kontrola zdrowia, 
integracja w strefach przybrzeżnych, już 
dawno przestały stanowić główne i 
najważniejsze środki zaradcze;

Or. el



PE467.183v01-00 4/22 AM\870835PL.doc

PL

Poprawka 3
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że skonsolidowane polityki 
Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę 
gospodarki UE rolnictwo i rybołówstwo, 
wymagają odpowiedniego i 
ukierunkowanego wsparcia naukowego; 
podkreśla, że tradycyjne sposoby 
rozwiązywania problemów 
poszczególnych sektorów, takie jak wpływ 
na środowisko, zabezpieczenie paszy, 
kontrola zdrowia, integracja w strefach 
przybrzeżnych, już dawno przestały 
stanowić główne i najważniejsze środki 
zaradcze;

1. zaznacza, że skonsolidowane polityki 
Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę 
gospodarki UE rolnictwo i rybołówstwo, 
wymagają odpowiedniego i 
ukierunkowanego wsparcia naukowego; 
podkreśla, że tradycyjne sposoby 
rozwiązywania problemów 
poszczególnych sektorów, takie jak wpływ 
na środowisko, zabezpieczenie paszy, 
kontrola zdrowia, integracja w strefach 
przybrzeżnych, już dawno przestały 
stanowić główne i najważniejsze środki 
zaradcze; zaleca, aby ramy finansowe 
umożliwiły finansowanie w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
infrastruktury i sprzętu do badań 
naukowych w dziedzinie rybołówstwa;

Or. bg

Poprawka 4
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje za istotne osiągnięcie jednego z 
celów przedmiotowej zielonej księgi, 
zgodnie z którym w przyszłym budżecie 
UE należy skoncentrować się na 
instrumentach o wartości dodanej, a sam 
budżet musi być bardziej ukierunkowany 
na wyniki; jest zdania, że chociaż wybitne 
wyniki są podstawowym kryterium w 
nauce, istnieją sektory, takie jak 
rybołówstwo, w których badania 
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stosowane są nieuniknione w celu 
określenia i zastosowania środków 
zarządzania; zauważa, że cele nowej 
WPRyb oparte na podejściu 
ekosystemowym oraz na maksymalnych 
podtrzymywalnych połowach wymagają 
multidyscyplinarnej, zdobytej na miejscu 
wiedzy i ocen umożliwiających szybkie 
wyciągnięcie wniosków, od których zależą 
niezliczone decyzje biznesowe, miejsca 
pracy i środki w zakresie ekosystemu 
morskiego;

Or. es

Poprawka 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że oprócz konieczności 
dysponowania wystarczającymi i 
wiarygodnymi danymi naukowymi, należy 
przeprowadzić także wielowymiarowe, 
międzysektorowe badania dotyczące 
zarówno trwałości i różnorodności 
ekosystemów morskich, jak również stanu 
sektora rybołówstwa;

Or. el

Poprawka 6
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. w tym kontekście wyraża nadzieję, że 
przedmiotowa zielona księga przyczyni się 
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do zmian w obecnej strategii naukowej w 
odniesieniu do rybołówstwa, ponieważ 
wyłączne dążenie do wybitnych wyników 
w tym sektorze spowodowało rezygnację z 
kluczowych elementów, takich jak 
znajomość gatunków i ich zachowań z 
punktu widzenia ich wykorzystania przez 
floty oraz ich związku ze środkami 
zarządzania, a także spowodowało 
odejście wielu naukowców od badań 
stosowanych w dziedzinie rybołówstwa lub 
porzucenie tej dziedziny przez młodych 
naukowców, co przyczyniło się do 
poważnych braków w wyspecjalizowanej 
kadrze pracowników w momencie, gdy 
byli oni najbardziej potrzebni, mając na 
uwadze stan zasobów;

Or. es

Poprawka 7
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury;

2. stoi na stanowisku, że zważywszy na 
liczne i zróżnicowane możliwości 
badawcze w sektorze rybołówstwa, takie 
jak oceanografia, żywe zasoby morza, 
akwakultura, biologia i genetyka morska 
oraz śródlądowe drogi wodne, określone 
środki budżetowe przeznaczone na 
zaproszenia do składania wniosków w 
ramach nowego programu ramowego oraz 
wynikające z tego działania pomogą w 
walce z wieloma słabościami i defektami
tego sektora i doprowadzą do wzmocnienia 
pozycji naukowców zajmujących się 
rybołówstwem i akwakulturą; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy badań 
naukowych i innowacji przyczyni się do 
dalszego rozwoju zrównoważonego sektora 
rybołówstwa i akwakultury;
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Or. el

Poprawka 8
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury;

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury; wzywa do stworzenia 
nowych ram finansowych w celu wsparcia 
badań naukowych i innowacji służących 
stymulacji sektora akwakultury, 
zwiększeniu jego konkurencyjności, 
zrównoważenia i stabilności oraz 
wyposażeniu go w instrumenty 
pozwalające lepiej sprostać wyzwaniom 
środowiskowym, aby zapewnić 
niezależność sektora rybołówstwa 
europejskiego wobec pozostałych krajów 
świata; 

Or. bg

Poprawka 9
Struan Stevenson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że określone środki 2. stoi na stanowisku, że określone środki 
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budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury;

budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej, 
zarówno na szczeblu europejskim, jak i w 
państwach członkowskich przyczyni się do 
dalszego rozwoju zrównoważonego sektora 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. en

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury;

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; uważa, że 
więcej środków finansowych należy 
przeznaczyć na szkolenia w ośrodkach 
szkolenia zawodowego oraz na 
wprowadzenie lub ulepszenie systemu 
dalszego szkolenia dla obecnych i 
przyszłych pracowników sektora 
rybołówstwa; podkreśla również, że 
budowa silnej bazy naukowej przyczyni się 
do dalszego rozwoju zrównoważonego 
sektora rybołówstwa i akwakultury;
podkreśla, że skoro Komisja Europejska 
reprezentuje stanowisko państw 
członkowskich w ramach regionalnych 
organizacji zarządzania rybołówstwem, 
podejmowanie jednostronnych decyzji bez 
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zasięgania opinii państw członkowskich 
jest niedopuszczalne;

Or. lt

Poprawka 11
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury;

2. stoi na stanowisku, że określone środki 
budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego 
programu ramowego oraz wynikające z 
tego działania pomogą w walce z wieloma 
słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców 
zajmujących się rybołówstwem; podkreśla 
również, że budowa silnej bazy naukowej 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
zrównoważonego sektora rybołówstwa i 
akwakultury; podkreśla, że skoro Komisja 
Europejska reprezentuje stanowisko 
państw członkowskich w ramach 
regionalnych organizacji zarządzania 
rybołówstwem, podejmowanie 
jednostronnych decyzji bez zasięgania 
opinii państw członkowskich jest 
niedopuszczalne;

Or. lt

Poprawka 12
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że współpraca między 
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zespołami naukowymi UE a ich 
odpowiednikami spoza Wspólnoty stanowi 
fundament dla uzyskania wyraźniejszej 
wizji stanu zasobów rybołówstwa i 
ekosystemu morskiego; uznaje za istotne 
dla UE zapewnienie funduszy na ten 
rodzaj współpracy;

Or. bg

Poprawka 13
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
przedmiotowej zielonej księdze 
podkreślono konieczność badań 
naukowych, które poprawią zdolności 
innowacyjne i konkurencyjność, co wraz z 
koordynacją ze środkami przewidzianymi 
w Europejskim Funduszu Rybackim może 
stworzyć przedsiębiorstwom rybackim 
nowe możliwości inwestowania w rozwój 
nowych, bardziej zrównoważonych 
technik połowu, takich jak nowy sprzęt, 
nowe, bezpieczniejsze i wygodniejsze statki 
w mniejszym stopniu zanieczyszczające 
środowisko, a także środków służących 
zwiększeniu wykorzystania i wartości 
produktów rybnych;

Or. es

Poprawka 14
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w naszej wiedzy na temat 
stanu ekosystemów morskich i zasobów 
rybnych nadal istnieją poważne luki, co 
powoduje konieczność spotęgowania 
wysiłków badawczych w tej dziedzinie;

Or. pt

Poprawka 15
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że istnieje potrzeba 
skuteczniejszej koordynacji między 
ramowymi programami badawczymi a 
instrumentami Europejskiego Funduszu 
Rybackiego i innymi programami 
europejskimi;

Or. el

Poprawka 16
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak 

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie bardziej 
uproszczonego, mniej biurokratycznego, 
bardziej przejrzystego i łatwo dostępnego 
systemu może zachęcić przedsiębiorców, a 
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drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

szczególnie właścicieli mikro- i małych 
przedsiębiorstw takich, jak drobne 
przybrzeżne przedsiębiorstwa rybne, do 
uczestnictwa w programach europejskich; 
jest przekonany, że organizacje rybackie 
oraz Regionalne Komitety Doradcze 
powinny mieć także możliwość ubiegania 
się o małe, zorientowane na działalność 
praktyczną projekty;

Or. en

Poprawka 17
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, 
jak drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
rybne, do uczestnictwa w programach
europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw takich, jak 
drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

Or. el

Poprawka 18
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak 
drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak 
drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; proponuje analizę 
możliwości łączenia się w grupy, ponieważ 
zbiorowa działalność gwarantuje 
innowacyjność, konkurencyjność i rozwój 
tego sektora; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty; uznaje za niezbędne wspieranie 
współpracy między obszarami 
połowowymi w celu wymiany 
sprawdzonych rozwiązań i wiedzy;

Or. lt

Poprawka 19
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak 
drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 

3. uważa, że zwiększenie udziału 
przedsiębiorstw w następnym programie 
ramowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności UE; jest 
zdania, że stworzenie przejrzystego i łatwo 
dostępnego systemu może zachęcić 
przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli 
mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak 
drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa 
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rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

rybne, do uczestnictwa w programach 
europejskich; jest przekonany, że organy 
społeczeństwa obywatelskiego, takie jak 
organizacje rybackie oraz Regionalne 
Komitety Doradcze powinny mieć także 
możliwość ubiegania się o małe, 
zorientowane na działalność praktyczną 
projekty;

Or. sv

Poprawka 20
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że dopóki dostęp do środków 
finansowych UE nie będzie łatwiejszy i 
bardziej elastyczny, przy zastosowaniu 
rygorystycznych warunków, a przeszkody 
administracyjne nie zostaną istotnie 
ograniczone, istnieje ryzyko, że pieniądze 
te nadal nie będą wykorzystywane i nie 
będą przyczyniać się do stworzenia 
bardziej zrównoważonego unijnego 
sektora rybołówstwa;

Or. bg

Poprawka 21
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że ramowe programy 
badawcze skupiają się głównie na badaniu 
podstawowym wymagającym programów 
badawczych wyposażonych w szczególne 

4. zauważa, że ramowe programy 
badawcze skupiają się głównie na badaniu 
podstawowym wymagającym programów 
badawczych wyposażonych w szczególne 
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środki finansowe przeznaczone na badania 
w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury, z 
myślą o utrzymaniu sektora oraz 
warunków środowiskowych i sanitarnych 
produktów rybołówstwa wprowadzanych 
do łańcucha żywnościowego.

środki finansowe przeznaczone na badania 
w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury, z 
myślą o utrzymaniu sektora oraz 
warunków środowiskowych i sanitarnych 
produktów rybołówstwa wprowadzanych 
do łańcucha żywnościowego; uważa, że 
należy przeznaczyć więcej środków na 
finansowanie badań w dziedzinie 
rybołówstwa.

Or. lt

Poprawka 22
Estelle Grelier

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że celem reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa jest 
zapewnienie zrównoważonych praktyk 
połowowych, zatem istnieje potrzeba 
finansowania badań nad rozwojem 
nowych technologii mających 
przykładowo na celu zwiększenie 
możliwości statków rybackich w zakresie 
sortowania lub zmniejszenie zużycia 
paliwa przez ich silniki.

Or. fr

Poprawka 23
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że obecne instrumenty 
finansowania badań naukowych i 
innowacji w UE nie są w sposób 
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zadowalający dostosowane do potrzeb 
badawczych w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury; podkreśla, że kompleksowa 
reakcja na wyzwania i potrzeby tego 
sektora wymaga przystosowania 
wspomnianych instrumentów w sposób 
uwzględniający jego cechy 
charakterystyczne, szczególnie w 
dziedzinie badań stosowanych;

Or. pt

Poprawka 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wymiany 
sprawdzonych rozwiązań, ich 
prawidłowego i skutecznego wdrażania 
przez przedsiębiorstwa oraz 
rozpowszechniania wyników badań; 
uważa, że zarówno bezpośrednio 
zaangażowane strony zainteresowane, jak 
i ogół społeczeństwa należy lepiej 
informować o uruchamianych 
programach badawczych i ich wynikach.

Or. el

Poprawka 25
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje znaczenie ustanowienia silnej 
bazy dla starań UE w zakresie współpracy 
w kontekście inicjatywy „Unia 
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innowacji”, która jest jedną z 
przewodnich inicjatyw w ramach strategii 
„Europa 2020”, aby umożliwić stworzenie 
zrównoważonych, ustrukturyzowanych 
ram dla rozwoju badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie rybołówstwa w 
celu zwiększenia wiedzy na temat 
ekosystemu morskiego i wspierania 
połowów selektywnych;

Or. bg

Poprawka 26
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
uzupełnienia luk w wiedzy dotyczących 
podstawowych danych, takich jak oceny 
stanu stada w odniesieniu do ogromnej 
liczby gatunków docelowych, ponieważ 
bez tych danych nie jest możliwe właściwe 
regulowanie połowów tych zasobów; 
ponadto uznaje, że w celu zastosowania 
podejścia ekosystemowego potrzeba dużo 
więcej danych naukowych o gatunkach 
docelowych i niedocelowych, w tym o 
gatunkach głębinowych, które obecnie w 
dużym stopniu nie podlegają 
monitorowaniu.

Or. en

Poprawka 27
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że z uwagi na obecny stan 
rozwoju potencjał i ograniczenia 
akwakultury wymagają wzmożonych 
działań w zakresie badań i rozwoju w tej 
dziedzinie, tak aby jej potencjał był lepiej 
wykorzystany, a ograniczenia 
przezwyciężone; jest zdania, że 
zrównoważony rozwój europejskiej 
akwakultury wymaga znacznego wsparcia 
dla badań naukowych i rozwoju 
technologicznego w celu hodowli
rodzimych gatunków, co umożliwi 
zróżnicowanie produkcji i dostaw 
żywności oraz poprawę jej jakości, a 
jednocześnie przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dla środowiska;

Or. pt

Poprawka 28
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. jest zdania, że wszystkie decyzje i 
strategie przyjęte przez UE powinny 
opierać się na solidnych podstawach 
naukowych; w związku z tym uważa, że 
zintensyfikowanie działań badawczych 
przyczyni się do lepszej oceny stanu 
zasobów rybnych i sprawniejszego 
zarządzania unijnym sektorem 
rybołówstwa;

Or. bg

Poprawka 29
Isabella Lövin
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Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że należy udostępnić 
odpowiednie środki finansowe na 
międzydyscyplinarne badania w sektorze 
rybołówstwa i innych sektorach 
gospodarki morskiej w celu rzeczywistego 
wdrożenia podejścia ekosystemowego w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących zarządzania działalnością 
morską.

Or. en

Poprawka 30
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uważa, że należy również wspierać 
rozwój floty w celu stworzenia 
zrównoważonego rybołówstwa i 
korzystnych warunków dla tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
dlatego też w nowych ramach 
finansowych należy skoncentrować się na 
badaniach naukowych i innowacjach w 
tej dziedzinie;

Or. bg

Poprawka 31
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa do zbadania metod naukowych 
wdrożenia zasady ostrożnego zarządzania 
zasobami w rybołówstwie poprzez wyraźne 
włączenie różnych rodzajów niepewności 
do modeli oceny stanu stada oraz 
najodpowiedniejszych środków 
postępowania z takimi rodzajami 
niepewności.

Or. en

Poprawka 32
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zauważa, że europejska gospodarka 
rybna jest ściśle uzależniona od badań 
naukowych; w tym kontekście takie 
inicjatywy jak europejska platforma 
technologiczna dla rybołówstwa mogą 
stanowić właściwe instrumenty służące 
wspieraniu przejścia od sektora 
generującego duże wydatki do sektora 
bardziej konkurencyjnego, 
zrównoważonego i nowoczesnego w celu 
uwzględnienia wszystkich obecnych i 
przyszłych projektów w dziedzinie
rybołówstwa i wzmocnienia zdolności UE 
w zakresie rybołówstwa;

Or. bg

Poprawka 33
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. uznaje istotne różnice w metodach 
uboju lądowych zwierząt gospodarskich i 
zwierząt morskich/wodnych; jest zdania, 
że konieczne są badania naukowe i 
innowacje w celu opracowania bardziej 
humanitarnych metod połowu i uboju na 
morzu.

Or. en

Poprawka 34
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wspiera badania z udziałem 
reprezentujących społeczeństwo 
zainteresowanych stron, opracowane w 
ramach programu Nauka w 
społeczeństwie/ Wspólna mobilizacja i 
nauczanie (Science-In-Society / Mutual-
Mobilisation & Learning) (SIS-MML), w 
celu zakotwiczenia nauki w 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 35
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. zauważa, że wykorzystanie funduszy 
strukturalnych na inwestycje w 
infrastruktury badawcze przyczynia się do 
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niwelowania luki w potencjale naukowym 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
do zwiększonego uczestnictwa niektórych 
państw członkowskich i regionów we 
wspólnotowych programach badawczych.

Or. en

Poprawka 36
Isabella Lövin

Projekt opinii
Ustęp 4g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. zauważa, że zrównoważona 
podstawowa produkcja żywności oraz 
inna działalność morska na wspólnych 
morzach (Śródziemnym, Czarnym, 
Bałtyckim) zależy od podejść 
uzgodnionych z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla konieczność 
tworzenia silniejszego potencjału 
naukowego w państwach sąsiadujących w 
oparciu o lepszą koordynację wspólnych 
ram strategicznych z instrumentami 
europejskiej polityki sąsiedztwa.

Or. en


