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Poprawka 1
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego, realizacja 
dużych projektów na wybrzeżu oraz brak 
jasno zdefiniowanych systemów 
regulujących zrównoważony rozwój 
lokalny, w szczególności w odniesieniu do 
akwakultury;

Or. en

Poprawka 2
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz dokładnie uregulowana 
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ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

i dobrze zarządzana akwakultura to 
rybołówstwo bardziej zrównoważone pod 
względem społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym, które pełni kluczową rolę 
w społeczno-gospodarczym rozwoju 
społeczności nadmorskich. Ma również 
istotne znaczenie dla kultury i 
różnorodności terytorialnej na kontynencie, 
wyspach zamieszkanych przez niewielkie 
społeczności przybrzeżne i w najbardziej 
odległych strefach połowowych. Ten 
rodzaj rybołówstwa jest zagrożony przez 
negatywne czynniki takie jak brak 
skutecznego oczyszczania wody, 
katastrofy spowodowane przez człowieka i 
klęski żywiołowe, przełowienie, 
konkurencja wynikająca z operacji 
połowowych na dużą skalę, wycieki ropy, 
nadmierny rozwój budownictwa 
przybrzeżnego, ryzyko zmian w 
zatrudnieniu lokalnym oraz realizacja 
dużych projektów na wybrzeżu, takich jak 
pogłębianie dna na szeroką skalę i 
budowanie farm wiatrowych na morzu;

Or. en

Poprawka 3
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
regionach najbardziej oddalonych. Ten 



AM\897305PL.doc 5/20 PE486.100v01-00

PL

połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

rodzaj rybołówstwa jest szczególnie
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego, realizacja 
dużych projektów na wybrzeżu oraz skutki 
związane ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu; 
zwraca uwagę na negatywny wpływ 
niekorzystnych warunków gospodarczych 
na terytoria w dużym stopniu zależne od 
rybołówstwa;

Or. es
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Poprawka 5
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania wody, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo na małą skalę, połowy 
skorupiaków oraz akwakultura 
ekstensywna to rybołówstwo bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym, które 
pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności 
nadmorskich. Ma również istotne 
znaczenie dla kultury i różnorodności 
terytorialnej na kontynencie, wyspach i w 
najbardziej odległych strefach 
połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest 
zagrożony przez negatywne czynniki takie 
jak brak oczyszczania ścieków, odpady, 
wycieki ropy, nadmierny rozwój 
budownictwa przybrzeżnego oraz 
realizacja dużych projektów na wybrzeżu;

Or. bg

Poprawka 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zdecydowanie odrzuca propozycję 
Komisji dotyczącą wprowadzenia 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
ponieważ mechanizm ten doprowadziłby 
do skupienia praw połowowych w rękach 
niewielkiej liczby podmiotów 
gospodarczych, a tym samym do 
zniknięcia wielu przedsiębiorstw 
zajmujących się tradycyjnym łodziowym 
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rybołówstwem przybrzeżnym;

Or. fr

Poprawka 7
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że rybołówstwo na małą 
skalę nie tylko sprzyja spójności 
społecznej i gospodarczej oraz zapewnia 
środki utrzymania wielu rodzinom, lecz 
także stanowi element tożsamości 
społeczności rybackich żyjących w 
strefach przybrzeżnych; podkreśla 
znaczenie utrzymania w odniesieniu do 
produktywnego sektora rybołówstwa 
podejścia uwzględniającego zagadnienia 
biologiczne, ekologiczne, gospodarcze i 
społeczne, tak aby stworzyć trwałą 
równowagę między stanem zasobów w 
różnych strefach morskich oraz ochroną 
struktury społeczno-gospodarczej 
społeczności obszarów przybrzeżnych 
zależnych od połowów przybrzeżnych w 
celu zapewnienia miejsc pracy i dobrobytu 
dla tych społeczności;

Or. pt

Poprawka 8
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla wyjątkowo ważną rolę osób 
trudniących się tradycyjnym łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym w 
odniesieniu do zachowania 
bioróżnorodności i odnotowuje korzyści 
wynikające z ich spostrzeżeń dotyczących 
obecnych i przyszłych problemów 
ekologicznych, takich jak zanieczyszczenie 
i wyczerpanie stad ryb; wzywa do 
niedopuszczania do dyskryminacji 
różnych kategorii rybaków w celu 
zachowania tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego;

Or. bg

Poprawka 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. kładzie nacisk na konieczność 
zachęcania młodych osób do 
wykonywania zawodów związanych z 
rybołówstwem i konieczność wspierania 
rybaków poprzez organizowanie szkoleń 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 10
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na niedostatek danych 
statystycznych w zakresie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz wskazuje na konieczność promowania 
europejskich wskaźników, które 
dostarczają danych społeczno-
gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych;

2. wskazuje na niedostatek ścisłych danych 
statystycznych w zakresie oceny zasobów 
rybnych i połowów dokonywanych 
zarówno przez zawodowych rybaków, jak i 
w ramach rekreacyjnego połowu oraz 
zachęca do intensyfikacji działań na rzecz 
zapewnienia gromadzenia tych danych; 
podkreśla ponadto słabość danych 
statystycznych w zakresie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz wskazuje na konieczność promowania 
europejskich wskaźników, które 
dostarczają danych społeczno-
gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych;

Or. fr

Poprawka 11
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na niedostatek danych 
statystycznych w zakresie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz wskazuje na konieczność promowania 
europejskich wskaźników, które 
dostarczają danych społeczno-
gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych;

2. wskazuje na potrzebę zintensyfikowania 
badań w zakresie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej oraz wskazuje 
na konieczność promowania europejskich 
danych statystycznych i wskaźników, które 
dostarczają danych społeczno-
gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych, uwzględniających i 
podkreślających różnorodny charakter 
różnic geograficznych, kulturowych i 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 12
Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje na niedostatek danych 
statystycznych w zakresie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz wskazuje na konieczność promowania 
europejskich wskaźników, które 
dostarczają danych społeczno-
gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych;

2. wskazuje na niedostatek danych 
statystycznych w zakresie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz wskazuje na konieczność promowania 
europejskich wskaźników, które 
dostarczają wiarygodnych i istotnych 
danych społeczno-gospodarczych, 
naukowych i środowiskowych;

Or. es

Poprawka 13
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na to, że w Unii 
Europejskiej nie istnieje jednolita 
definicja tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa, gdyż istniejąca definicja 
oparta na wielkości statków jest 
nieaktualna i nie odpowiada 
rzeczywistości; w związku z tym 
proponuje, aby Komisja zajęła się w 
przyszłości zdefiniowaniem tego terminu, 
odnosząc się do zarządzania i 
uwzględniając kilka kryteriów, takich jak 
specyfika poszczególnych regionów oraz 
różnice między nimi, geomorfologia, 
techniczne aspekty rybołówstwa, a także 
zagadnienia społeczne, naukowe, 
biologiczne i środowiskowe;

Or. es
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Poprawka 14
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina o wadze propagowania 
zrównoważonego tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, a zwłaszcza o 
konieczności zwiększenia 
identyfikowalności produktów 
rybołówstwa, akwakultury i hodowli 
mięczaków;

Or. fr

Poprawka 15
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej, uwzględniając w 
sposób szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
zapewniając współzarządzanie i udział 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii 
na obszarach przybrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa;

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wzmocnić istniejące instrumenty, fundusze 
i mechanizmy do zapewnienia spójności w 
zakresie zatrudnienia i równowagi 
ekologicznej, uwzględniając w sposób 
szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb; 
konieczne jest ponadto wzmocnienie 
współzarządzania i zwiększenie udziału 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji 
poprzez wspieranie wdrażania lokalnych 
strategii na obszarach przybrzeżnych 
zależnych od rybołówstwa oraz poprzez 
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opracowanie strategii regionalnych; w 
tym kontekście wzywa do utworzenia 
regionalnych komitetów doradczych dla 
basenu Morza Karaibskiego i 
południowo-wschodniego Oceanu 
Indyjskiego;

Or. fr

Poprawka 16
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej, uwzględniając w 
sposób szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
zapewniając współzarządzanie i udział 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii 
na obszarach przybrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa;

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej; uznaje to, że 
nowe ramy WPRyb i wieloletnie ramy 
finansowe zapewniają współzarządzanie i 
udział sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji, co 
ma służyć wsparciu wdrażania lokalnych 
strategii na obszarach przybrzeżnych 
zależnych od rybołówstwa; zwraca się do 
władz regionalnych i lokalnych o wsparcie 
projektów w zakresie rozwoju, badań i 
szkoleń oraz o ich odpowiednie 
finansowanie z funduszów EFS i EFRR;

Or. en

Poprawka 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej, uwzględniając w 
sposób szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
zapewniając współzarządzanie i udział 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii 
na obszarach przybrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa;

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej, uwzględniając w 
sposób szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
zapewniając współzarządzanie i udział 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii i 
projektów współpracy transgranicznej w 
tym zakresie na obszarach przybrzeżnych 
zależnych od rybołówstwa;

Or. ro

Poprawka 18
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące instrumenty, 
fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i 
równowagi ekologicznej, uwzględniając w 
sposób szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
zapewniając współzarządzanie i udział 

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i 
upadek niektórych społeczności 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa 
oraz brak innych możliwości 
dywersyfikacji gospodarczej, należy 
wykorzystać istniejące oraz opracować 
nowe efektywne instrumenty, fundusze i 
mechanizmy do zapewnienia spójności w 
zakresie zatrudnienia i równowagi 
ekologicznej, uwzględniając w sposób 
szczególny przedmiotowy rodzaj 
rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, 
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sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii 
na obszarach przybrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa;

zapewniając współzarządzanie i udział 
sektora tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego w podejmowaniu decyzji oraz 
wspierając wdrażanie lokalnych strategii 
na obszarach przybrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa;

Or. bg

Poprawka 19
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. Parlament Europejski podkreśla duży 
niewykorzystany potencjał zrównoważonej 
ekologicznie akwakultury pozwalający na 
stworzenie MŚP możliwości w dziedzinie 
produkcji i procesu przetwórczego, a 
zarazem jej zdolność tworzenia miejsc 
pracy zarówno na wybrzeżu, jak i w głębi 
lądu;

Or. sv

Poprawka 20
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca do uproszczenia procedur 
przyznawania dotacji europejskich, 
między innymi poprzez wprowadzenie 
standardowej skali kosztów jednostkowych 
do celów zwrotu oraz wprowadzenie 
dotacji globalnych dla pewnych 
organizacji zawodowych;
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Or. fr

Poprawka 21
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że oprócz przedsięwzięcia 
działań na rzecz tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego należy 
ustanowić zróżnicowany system wsparcia 
dla niektórych regionów europejskich, w 
szczególności dla regionów najbardziej 
oddalonych, których ludność zależna jest 
od różnorodnej działalności związanej z 
zasobami morskimi;

Or. pt

Poprawka 22
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że należy zredukować 
nieproporcjonalnie rozbudowaną flotę 
Unii Europejskiej, ale nie należy tego 
czynić kosztem tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, ponieważ 
takie rozwiązanie może doprowadzić do 
społeczno-gospodarczych i kulturowych 
strat w strefach przybrzeżnych; należy w 
związku z tym obrać podejście 
ekosystemowe, w ramach którego 
konkretne decyzje zarządcze dotyczące 
floty tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego byłyby 
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podejmowane na szczeblu regionalnym, z 
poszanowaniem zasady pomocniczości 
oraz zapewnieniem zróżnicowanego 
systemu połowowego w regionie, 
pierwszeństwa w dostępie do zasobów i 
ochrony dla flot tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz udziału 
lokalnych społeczności rybackich w 
podejmowaniu decyzji;

Or. pt

Poprawka 23
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa; 
pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa; 
pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony; 
uważa, że finansowanie tej gałęzi 
rybołówstwa ze środków publicznych 
powinno być w pełni zgodne z celami 
strategii „Europa 2020”, a także że 
powinno zostać uproszczone w celu 
zapewnienia wysokiego stopnia 
dostępności finansowania dla 
społeczności nadmorskich zależnych od 
tej działalności.

Or. ro
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Poprawka 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa; 
pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

4. 4. w związku z tym wzywa do tego, aby 
w ramach przyszłego Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
wspierano tradycyjne rybołówstwo 
łodziowe, hodowlę mięczaków oraz 
akwakulturę ekstensywną oraz 
wprowadzono instrument konkretnego 
wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę 
skierowany do społeczności nadmorskich 
zależnych od rybołówstwa, służący między 
innymi prowadzeniu remontów i 
modernizacji statków rybackich.

Or. fr

Poprawka 25
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa;

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby oprócz przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego rozważyła również 
przeznaczenie określonego odsetka 
regionalnego wsparcia finansowego na 
tradycyjne rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz zrównoważoną 
akwakulturę oraz aby w ramach 
programów konkretnego wsparcia dla 
zrównoważonego rybołówstwa na małą 
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pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

skalę oraz sprzedaży i promowania tego 
rodzaju źródła żywności w lokalnych 
społecznościach zależnych od 
rybołówstwa zapewniła pierwszeństwo 
dostępu do tych środków osobom 
poławiającym ryby w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

Or. en

Poprawka 26
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa; 
pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

4. w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz zrównoważoną 
ekologicznie akwakulturę oraz 
ustanowiono program konkretnego 
wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę 
skierowany do społeczności nadmorskich 
zależnych od rybołówstwa; pierwszeństwo 
dostępu do tych środków powinny mieć 
osoby poławiające ryby i skorupiaki w 
sposób najbardziej ekologiczny i 
społecznie zrównoważony.

Or. sv

Poprawka 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym wzywa Komisję 4. w związku z tym wzywa Komisję 
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Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich zależnych od rybołówstwa; 
pierwszeństwo dostępu do tych środków 
powinny mieć osoby poławiające ryby i 
skorupiaki w sposób najbardziej 
ekologiczny i społecznie zrównoważony.

Europejską, aby w ramach przyszłego 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego przeznaczono określony 
procent środków na tradycyjne 
rybołówstwo łodziowe, połowy 
skorupiaków oraz akwakulturę 
ekstensywną oraz ustanowiono program 
konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na 
małą skalę skierowany do społeczności 
nadmorskich i wyspiarskich zależnych 
głównie od rybołówstwa; pierwszeństwo 
dostępu do tych środków powinny mieć 
osoby poławiające ryby i skorupiaki w 
sposób najbardziej ekologiczny i 
społecznie zrównoważony.

Or. es

Poprawka 28
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. proponuje utworzenie europejskiego 
oznakowania przyznawanego produktom 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego uzyskanym w 
poszanowaniu zasad WPRyb w celu 
rozpowszechniania dobrych praktyk.

Or. fr

Poprawka 29
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że to nie flota 
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przemysłowa, lecz flota tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
prowadząca połowy selektywne sprzyja 
zwiększaniu możliwości zatrudnienia 
obywateli Unii Europejskiej, co przekłada 
się na bardziej zrównoważony rozwój i 
pozytywnie wpływa na pozostałą 
działalność związaną z morzem, 
prowadzoną w lokalnych społecznościach 
obszarów przybrzeżnych.

Or. pt

Poprawka 30
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do pełnej regionalizacji 
definicji rybołówstwa przybrzeżnego na 
małą skalę i rybołówstwa metodami 
tradycyjnymi.

Or. en


