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Poprawka 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) opiera się 
na trzech filarach: środowiskowym, 
gospodarczym i społecznym oraz że w 
ramach tego ostatniego filaru przewiduje 
pełne wdrożenie Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

Or. it

Poprawka 2
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem gospodarczym 
Komitetu Naukowo-Technicznego i 
Ekonomicznego ds. Rybołówstwa 
(STEFC) z 2019 r.1 dotyczącym floty 
rybackiej UE w 2017 r. utrzymano 
rentowność floty UE, odnotowując zysk 
netto w wysokości 1,3 mld EUR, natomiast 
w 2019 r. oczekuje się nieznacznej 
poprawy wyników ze względu na wyższe 
ceny wyładunków oraz utrzymujące się 
niskie ceny paliwa i stopy procentowe;

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem gospodarczym 
Komitetu Naukowo-Technicznego i 
Ekonomicznego ds. Rybołówstwa 
(STEFC) z 2019 r.1 dotyczącym floty 
rybackiej UE w 2017 r. utrzymano 
rentowność floty UE, odnotowując zysk 
netto w wysokości 1,3 mld EUR, natomiast 
w 2019 r. oczekuje się nieznacznej 
poprawy wyników ze względu na wyższe 
ceny wyładunków oraz utrzymujące się 
niskie ceny paliwa i stopy procentowe; 
mając na uwadze, że celem wspólnej 
polityki rybołówstwa jest 
zagwarantowanie zrównoważenia 
rybołówstwa i akwakultury pod względem 
środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym2a;

_________________ _________________
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1 Sprawozdanie roczne STEFC 2019 
(STEFC 19-06).

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1547133726973&u
ri=CELEX:32013R1380
2a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1547133726973&u
ri=CELEX:32013R1380 

Or. en

Poprawka 3
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w stanowisku 
z dnia 27 lutego 2014 r. Parlament 
Europejski wezwał Komisję do 
uruchomienia szczegółowego programu 
statystycznego dla regionów zależnych od 
rybołówstwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na rybołówstwo łodziowe i 
przybrzeżne, tradycyjne metody połowów, 
szczególne kanały wprowadzania do 
obrotu, pracę oraz warunki socjalne i 
warunki pracy kobiet zbierających ręcznie 
skorupiaki, trudniących się wyrobem i 
naprawą sieci, pracujących przy połowach 
łodziowych i wykonujących podobne 
prace, aby ocenić szczególne potrzeby 
kobiet oraz zwiększyć społeczne uznanie 
dla tych wyjątkowo uciążliwych zawodów;

Or. en

Poprawka 4
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)



AM\1220370PL.docx 5/66 PE662.043v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że brexit „bez 
umowy” mógłby mieć dramatyczne 
konsekwencje dla rybołówstwa 
europejskiego, ponieważ statki Unii 
Europejskiej nie mogłyby już 
automatycznie wpływać na wody 
brytyjskie i odwrotnie; mając na uwadze, 
że niepewność związana z brexitem 
utrudnia rybakom pozytywne postrzeganie 
przyszłości ich działalności, a szczególnie 
trudno jest planować spokojną przyszłość 
młodym rybakom;

Or. fr

Poprawka 5
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich 
to nieodpłatna siła robocza2;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. w 
UE było około 152 000 rybaków, ale 
szacuje się, że wielu z nich wykonywało 
pracę nieodpłatnie;

_________________
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

Or. en

Poprawka 6
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2; mając na 
uwadze, że liczbę ofiar śmiertelnych wśród 
rybaków na świecie szacuje się na 
osiemdziesiąt na 100 tys. osób rocznie, co 
daje łącznie 24 tys. ofiar śmiertelnych na 
świecie rocznie1a; mając na uwadze, że nie 
ma europejskiego odpowiednika bazy 
danych ofiar śmiertelnych w sektorze 
rybołówstwa, co wskazuje na potrzebę 
utworzenia prostej obowiązkowej bazy 
danych na potrzeby zgłaszania wypadków;

_________________ _________________
1a FAO, Knapp, G. „International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports” 
[Studium bezpieczeństwa systemu 
zarządzania międzynarodowym 
rybołówstwem komercyjnym: 
podsumowanie opisu przypadków]. Dane 
dotyczące nieodpłatnej siły roboczej nie 
obejmują Belgii i Francji.

2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

Or. en

Poprawka 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2; mając na 
uwadze, że niewiele kobiet jest 
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zatrudnionych przy działalności 
połowowej na statkach, ale znaczna liczba 
kobiet jest często zatrudniana 
nieformalnie w celu wspierania 
działalności prowadzonej na lądzie, 
głównie w przypadku rybołówstwa 
łodziowego;

_________________ _________________
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

Or. it

Poprawka 8
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2; mając na 
uwadze, że istnieje kilka raportów na 
temat pracy przymusowej i handlu ludźmi 
w powiązaniu z branżą rybacką3a;

_________________ _________________
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.
3a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf

Or. en

Poprawka 9
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 



PE662.043v01-00 8/66 AM\1220370PL.docx

PL

Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2;

 (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________ _________________
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

 

Or. en

Poprawka 10
Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 
151 981 rybaków było bezpośrednio 
zatrudnionych w rybołówstwie w UE, ale 
szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to 
nieodpłatna siła robocza2;

 (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________ _________________
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły 
roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

 

Or. en

Poprawka 11
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niskie i 
nieprzewidywalne dochody, kwestie 
związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
oraz niestabilne warunki pracy stanowią 
istotne przeszkody dla zainteresowania 
młodych pracowników branżą rybacką, co 
utrudnia wymianę pokoleń w branży 
rybackiej i stawia pod znakiem zapytania 
jej przyszłość;

Or. en

Poprawka 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach stopniowo pogłębiły się różnice w 
rentowności rybołówstwa przemysłowego i 
rybołówstwa łodziowego, przy czym sektor 
rybołówstwa łodziowego znacznie 
ucierpiał, czego konsekwencją jest 
drastyczna redukcja zarówno floty, jak i 
liczby rybaków;

Or. it

Poprawka 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że flota 
rybołówstwa łodziowego stanowi ponad 60 
% całej floty europejskiej, zatrudnia dużą 
liczbę pracowników i ma zasadnicze 
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znaczenie dla gospodarki małych miast 
przybrzeżnych, które często są obszarami 
dotkniętymi kryzysem gospodarczym;

Or. it

Poprawka 14
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że od 2008 r. 
całkowite zatrudnienie we flocie UE 
zmniejsza się średnio o 1,3 % rocznie, 
częściowo z powodu zmniejszenia 
zdolności połowowej floty;

C. mając na uwadze, że od 2008 r. 
całkowite zatrudnienie we flocie UE 
zmniejsza się średnio o 1,3 % rocznie, 
częściowo z powodu zmniejszenia 
zdolności połowowej floty; mając na 
uwadze, że w 2018 r. udział jednostek 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
aktywnej flocie wynosił 75 %, a ich załogi 
stanowiły 50 % zatrudnionych członków 
załogi; mając na uwadze, że znaczna część 
kwot i dotacji UE jest skierowana do 
sektora rybołówstwa przemysłowego, w 
którym często znajduje zatrudnienie 
niewykwalifikowana siła robocza 
pracująca na podstawie umów 
krótkoterminowych, co przynosi znikome 
realne korzyści lokalnym społecznościom; 
mając na uwadze, że zrównoważone 
rybołówstwo łodziowe jest 
marginalizowane;

Or. en

Poprawka 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka
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C. mając na uwadze, że od 2008 r. 
całkowite zatrudnienie we flocie UE 
zmniejsza się średnio o 1,3% rocznie, 
częściowo z powodu zmniejszenia 
zdolności połowowej floty;

C. mając na uwadze, że od 2008 r. 
całkowite zatrudnienie we flocie UE 
zmniejsza się średnio o 1,3% rocznie oraz 
że średni wiek rybaków w wielu regionach 
wynosi ponad 50 lat, a na niektórych 
obszarach przekracza 60 lat, co ukazuje 
poważny problem braku wymiany 
pokoleniowej, który może prowadzić do 
zaprzestania działalności połowowej w 
Europie w najbliższej przyszłości;

Or. it

Poprawka 16
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zakaz 
wpływania statków UE do wyłącznej strefy 
ekonomicznej Zjednoczonego Królestwa 
po brexicie bez możliwości dostępu do wód 
Zjednoczonego Królestwa dla statków 
unijnych będzie miał istotne 
konsekwencje społeczno-gospodarcze w 
regionach zależnych od dostępu do w.s.e. 
Zjednoczonego Królestwa, co doprowadzi 
do utraty 500–600 statków i około 6100 
miejsc pracy; mając na uwadze, że 
niektóre państwa członkowskie, takie jak 
Belgia (45 % wszystkich wyładunków z 
w.s.e. Zjednoczonego Królestwa), 
Niderlandy (39 % wszystkich wyładunków 
z w.s.e. Zjednoczonego Królestwa), 
Irlandia (35 % wszystkich wyładunków z 
w.s.e. Zjednoczonego Królestwa), Dania 
(34 % wyładunków z w.s.e. Zjednoczonego 
Królestwa) i Niemcy (31 % wyładunków z 
w.s.e. Zjednoczonego Królestwa), są 
zależne od dostępu do wyłącznej strefy 
ekonomicznej Zjednoczonego 
Królestwa1a;
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_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(20
19)629202_EN.pdf

Or. en

Poprawka 17
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że rybołówstwo i 
przetwórstwo rybne to dziedziny w 
znacznej mierze zdominowane w Europie 
przez mężczyzn, a jednak kobiety 
odgrywają kluczową rolę w większości 
społeczności rybackich i mają ważny 
wkład w działalność sektora; mając na 
uwadze, że pomimo ich wkładu kobiety 
pozostają w znacznym stopniu 
niewidoczne, a ich rola nie cieszy się 
dostatecznym uznaniem;

Or. fr

Poprawka 18
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obowiązujące 
rozporządzenie w sprawie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (1005/2008) ma sprawić, aby 
nielegalnie złowione ryby nie były 
wprowadzane do UE; mając na uwadze, 
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że połowom NNN często towarzyszy 
łamanie prawa pracy i praw człowieka; 
mając na uwadze, że dyrektywą Rady 
2017/159 nałożono na państwa 
członkowskie UE obowiązek ratyfikacji 
Konwencji MOP dotyczącej pracy w 
sektorze rybołówstwa (MOP C188);

Or. en

Poprawka 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wielu 
młodych ludzi nie postrzega rybołówstwa 
jako możliwej aktywności zawodowej, 
ponieważ jest to działalność bardzo 
niebezpieczna i w wielu przypadkach 
przynosząca niewielki i okresowy dochód;

Or. it

Poprawka 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w zawodzie 
rybaka istnieje zwiększone ryzyko 
wypadków takich jak utonięcia, urazy 
mechaniczne, złamania kończyn czy też 
pobicia na skutek kontaktów z 
kłusownikami;

Or. pl
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Poprawka 21
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że turystyka 
przybrzeżna, połowy rekreacyjne 
i promocja dziedzictwa kulturowego 
regionów przybrzeżnych stanowią ważne 
czynniki zrównoważonego rozwoju 
regionów przybrzeżnych;

Or. en

Poprawka 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że według 
oficjalnych danych opublikowanych przez 
Komisję w 2019 r. średni wiek floty 
europejskiej wynosił 29,9 lat, a w 
przypadku rybołówstwa łodziowego 32,5 
lat, co ma znaczący wpływ na 
zrównoważenie środowiskowe statków 
oraz adekwatność i aktualność urządzeń i 
norm bezpieczeństwa;

Or. it

Poprawka 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w 2018 roku 
niemal dwie trzecie wszystkich wypadków 
śmiertelnych w pracy w UE-27 miały 
miejsce w budownictwie, transporcie, 
rolnictwie, przetwórstwie, leśnictwie i 
rybołówstwie1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents

Or. pl

Poprawka 24
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że systemy 
wprowadzone przez państwa członkowskie 
w celu przydziału rybakom uprawnień do 
połowów stanowią przeszkodę 
utrudniającą rozpoczęcie działalności 
nowym rybakom;

Or. en

Poprawka 25
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że rybołówstwo 
może ulec ograniczeniu w wyniku zmiany 
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klimatu, lecz pojawiają się nowe rodzaje 
działalności na morzu, takie jak hodowle 
makroglonów, farmy wiatrowe i usługi 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że nielegalne, 
nieraportowane i nieuregulowane połowy 
(NNN) stanowią poważne zagrożenie dla 
światowych zasobów morskich, ponieważ 
prowadzą do zubożenia zasobów rybnych i 
niszczenia siedlisk morskich, zakłócają 
konkurencję, niesprawiedliwie dotykają 
uczciwych rybaków i zagrażają 
przetrwaniu społeczności przybrzeżnych;

Or. it

Poprawka 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze zróżnicowaną 
sytuację rybaków w Unii Europejskiej 
m.in. w zakresie wynagrodzeń oraz 
możliwości połowowych;

Or. pl

Poprawka 28
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Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że w całej 
Europie zaobserwowano wzrost 
koncentracji floty rybackiej1a;
_________________
1a Komisja Europejska, Study on 
ownership and exclusive rights of 
fisheries means of production [Badanie 
na temat własności czynników produkcji 
w sektorze rybołówstwa i wyłącznych praw 
do nich], 2019.

Or. en

Poprawka 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że aktywny 
udział rybaków w zbieraniu i dostarczaniu 
na ląd odpadów złowionych na morzu ma 
zasadnicze znaczenie dla ochrony 
różnorodności biologicznej i zasobów 
rybnych oraz dla osiągnięcia celów 
Nowego Zielonego Ładu, w tym łańcucha 
wartości generowanego przez recykling 
odpadów zbieranych na morzu;

Or. it

Poprawka 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że konieczność 
odbudowy stanu zasobów ryb Morza 
Bałtyckiego powoduje coroczne obniżanie 
wysokości ogólnych kwot połowowych; 
mając na uwadze, że nie tylko nie 
przyczynia się to do przyciągania do 
zawodu rybaka nowych kadr, ale 
powoduje także potrzebę działania w 
zakresie ochrony istniejących miejsc 
pracy;

Or. pl

Poprawka 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ce. mając na uwadze, że zawód rybaka 
często jest zawodem dziedzicznym a 
rybołówstwo przybrzeżne, a w 
szczególności rybołówstwo przybrzeżne na 
małą skalę i rybołówstwo metodami 
tradycyjnymi, wnosi znaczący wkład w 
dobrobyt społeczno-gospodarczy 
społeczności przybrzeżnych, przyczyniając 
się do rozwoju lokalnego, 
wielokierunkowego utrzymywania i 
tworzenia miejsc pracy, zaopatrzenia w 
świeże ryby oraz do zachowania lokalnych 
tradycji kulturowych;

Or. pl

Poprawka 32
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. uważa, że należy pilnie zająć się 
problemem braku wymiany pokoleniowej 
w rybołówstwie i zwiększyć atrakcyjność 
pracy rybaka, przy uwzględnieniu, że 
konkretne strategie polityczne skierowane 
do młodych ludzi, choć przydatne, mogą 
okazać się niewystarczające, jeżeli nie 
zostaną wprowadzone szersze środki w 
celu rozwiązania pierwotnych problemów 
dotykających ten sektor, takie jak 
zapewnienie godziwego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia, odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwłaszcza w okresach przerw w 
połowach i przestoju w pracy, oraz 
wysokich standardów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także przy 
unowocześnieniu zawodu rybaka tak, aby 
odpowiadał on wyzwaniom związanym ze 
zrównoważonym rozwojem i cyfryzacją, co 
może w znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów środowiskowych i 
ponownego społecznego uznania rybaków 
za prawdziwych „strażników morza”;

Or. it

Poprawka 33
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia ukierunkowanych strategii 

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy 
w celu skonsolidowania zatrudnienia w 
sektorze rybołówstwa oraz tworzenia 
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politycznych na rzecz tworzenia 
różnorodnych miejsc pracy i stosowania 
rozwiązań cyfrowych; ponadto popiera 
łączne wykorzystanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR) oraz nowego 
funduszu odbudowy na obszarach 
przybrzeżnych;

nowych miejsc pracy, zwłaszcza w 
rybołówstwie łodziowym i przy połowie 
skorupiaków, mięczaków i innych 
bezkręgowców wodnych; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
ukierunkowanych strategii politycznych na 
rzecz tworzenia różnorodnych miejsc pracy 
i stosowania rozwiązań cyfrowych w celu 
ochrony osób słabszych, osób o 
niekorzystnym statusie społeczno-
gospodarczym, kobiet, ofiar przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć 
oraz osób ocalałych; osób LGBTI, 
mniejszości etnicznych, Romów, 
migrantów, osób z 
niepełnosprawnościami, cierpiących na 
choroby psychiczne i przewlekłe, a także 
innych grup marginalizowanych, 
dyskryminowanych, słabszych, 
defaworyzowanych; ponadto popiera 
łączne wykorzystanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR) oraz nowego 
funduszu odbudowy na obszarach 
przybrzeżnych;

Or. en

Poprawka 34
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia ukierunkowanych strategii 
politycznych na rzecz tworzenia 

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia ukierunkowanych strategii 
politycznych na rzecz tworzenia 
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różnorodnych miejsc pracy i stosowania 
rozwiązań cyfrowych; ponadto popiera 
łączne wykorzystanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR) oraz nowego 
funduszu odbudowy na obszarach 
przybrzeżnych;

różnorodnych miejsc pracy i promowania 
cyfryzacji; popiera ponadto łączne 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), nowego Europejskiego Funduszu 
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 
(EFMRA) oraz nowego funduszu 
odbudowy na obszarach przybrzeżnych;

Or. en

Poprawka 35
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia ukierunkowanych strategii 
politycznych na rzecz tworzenia 
różnorodnych miejsc pracy i stosowania 
rozwiązań cyfrowych; ponadto popiera 
łączne wykorzystanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR) oraz nowego 
funduszu odbudowy na obszarach 
przybrzeżnych;

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne 
tradycyjnie zależne od rybołówstwa 
powinny korzystać ze wsparcia 
finansowego w celu rozwoju nowych 
sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia ukierunkowanych strategii 
politycznych na rzecz ochrony 
istniejących miejsc pracy i tworzenia 
nowych; ponadto popiera łączne 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR) oraz nowego 
funduszu odbudowy na obszarach 
przybrzeżnych;

Or. en

Poprawka 36
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że w świetle art. 349 
TFUE istnieje konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na uregulowania 
europejskie, a w razie potrzeby także ich 
dostosowania, aby odpowiedzieć na 
szczególne wyzwania stojące przed 
regionami najbardziej oddalonymi; wzywa 
Unię Europejską do wspierania regionów 
najbardziej oddalonych we wdrażaniu 
zrównoważonych strategii rozwoju 
niebieskiej gospodarki i uczynienia z 
sektora rybołówstwa kluczowego elementu 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionów, które mają uprzywilejowany 
dostęp do morza;

Or. fr

Poprawka 37
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że EFS jest szeroko 
wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez 
zapewnianie osobom wykluczonym z 
rynku pracy możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do lokalnych 
potrzeb i sektorów; mając na uwadze, że 
EFMR przyczynia się do rybołówstwa i 
gospodarki morskiej, a także do włączenia 
społecznego i rozwoju;

2. z zadowoleniem odnotowuje, że 
EFS jest szeroko wykorzystywany do 
rewitalizacji obszarów przybrzeżnych i 
wiejskich poprzez zapewnianie wsparcia w 
zatrudnieniu, szkoleniu i zwalczaniu 
ubóstwa, na przykład możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do 
indywidualnych i lokalnych potrzeb, 
tworzenia miejsc pracy i sektorów; mając 
na uwadze, że EFMR przyczynia się do 
rybołówstwa i gospodarki morskiej, a także 
do włączenia społecznego i rozwoju; 
przypomina, że zgodnie ze strategią na 
rzecz równouprawnienia płci 2020–2025 
te i inne fundusze muszą być 
wykorzystywane do wspierania działań 
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promujących udział kobiet w rynku pracy 
oraz równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, inwestowania 
w placówki opieki, wspomagania 
przedsiębiorczości kobiet, zwalczania 
segregacji płci w niektórych zawodach;

Or. en

Poprawka 38
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że EFS jest szeroko 
wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez 
zapewnianie osobom wykluczonym z 
rynku pracy możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do lokalnych 
potrzeb i sektorów; mając na uwadze, że 
EFMR przyczynia się do rybołówstwa i 
gospodarki morskiej, a także do włączenia 
społecznego i rozwoju;

2. zauważa, że EFS jest szeroko 
wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez 
zapewnianie osobom wykluczonym z 
rynku pracy możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do lokalnych 
potrzeb i sektorów; mając na uwadze, że 
EFMR przyczynia się do rybołówstwa, 
gospodarki morskiej i szeroko pojętej 
niebieskiej gospodarki, a także do 
włączenia społecznego, mobilności 
pracowników i rozwoju;

Or. en

Poprawka 39
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że EFS jest szeroko 
wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez 
zapewnianie osobom wykluczonym z 

2. zauważa, że EFS jest szeroko 
wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez 
zapewnianie osobom wykluczonym z 



PE662.043v01-00 24/66 AM\1220370PL.docx

PL

rynku pracy możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do lokalnych 
potrzeb i sektorów; mając na uwadze, że 
EFMR przyczynia się do rybołówstwa i 
gospodarki morskiej, a także do włączenia 
społecznego i rozwoju;

rynku pracy możliwości szkoleń i 
zatrudnienia dostosowanych do lokalnych 
potrzeb i sektorów; mając na uwadze, że 
EFMRA przyczynia się do zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, w tym do 
włączenia społecznego i rozwoju;

Or. en

Poprawka 40
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na społeczno-
gospodarcze skutki brexitu w sektorze 
rybołówstwa i wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia funduszy 
europejskich na wspieranie miejsc pracy, 
promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa i promowanie 
równouprawnienia płci w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 41
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do pilnego 
uruchomienia inicjatyw mających na celu 
wyeliminowanie pracy przymusowej i 
handlu ludźmi w sektorze rybołówstwa;

Or. en
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Poprawka 42
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa; zwraca uwagę, że fundusze 
powinny być również przeznaczone na 
promowanie działań mających na celu 
zwalczanie skutków pobocznych kryzysu 
zdrowotnego dla osób ze słabszych grup; 
uważa w związku z tym, że w ramach 
funduszy należy wspierać działania, 
których celem jest uwzględnienie 
wszystkich społecznych uwarunkowań 
zdrowia, w tym płci, przy zastosowaniu 
podejścia międzysektorowego, tak aby 
położyć kres wszelkim nierównościom 
zdrowotnym, w tym nierównościom 
związanym z płcią, reagując na szczególne 
potrzeby zdrowotne ludności, w tym 
potrzeby zdrowotne kobiet, oraz dążyć do 
zapewnienia stałego dostępu do 
wszystkich usług opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 43
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczące skutki 3. podkreśla znaczące skutki 
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gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

gospodarcze pandemii COVID-19, a także 
niepewne prognozy gospodarcze po 
zakończeniu okresu przejściowego w dniu 
1 stycznia 2021 r. w następstwie 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE, oraz konieczność przeznaczenia przez 
państwa członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 44
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa; podkreśla znaczenie 
ochrony tych miejsc pracy przed 
konsekwencjami brexitu, które budzą 
szczególny niepokój pracowników sektora 
rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 45
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczące skutki 3. podkreśla znaczące skutki 
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gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa, z włączeniem akwakultury, 
przetwórstwa i sprzedaży produktów 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. en

Poprawka 46
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze pandemii COVID-19 oraz 
konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

3. podkreśla znaczące skutki 
gospodarcze i społeczne pandemii COVID-
19 oraz konieczność przeznaczenia przez 
państwa członkowskie środków z funduszy 
europejskich na wsparcie utrzymania i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stanowczo potępia nienawistne 
wypowiedzi i wrogie działania wobec 
rybaków; przypomina, że rybacy 
europejscy spełniają najsurowsze 
standardy na świecie pod względem 
ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej, że poprzez ciągłe 
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dostosowania do nowych wymagających 
przepisów dowiedli, iż traktują te kwestie 
priorytetowo, że we wspólnej polityce 
rybołówstwa przez dziesięciolecia 
uwzględniano konieczność racjonalnego 
gospodarowania gatunkami, nawet jeżeli 
europejskie strategie polityczne wciąż 
wymagają usprawnień; wzywa do 
wspólnego poszanowania pracy rybaków 
ze względu na jej ludzką i kulturową 
wartość, strategiczny charakter naszej 
niezależności żywnościowej, jej wkład w 
bezpieczną i zdrową konsumpcję, a także 
w znajomość i ochronę środowiska 
morskiego;

Or. en

Poprawka 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że pod koniec 2019 r. 
państwa członkowskie zgłosiły wydatki na 
kwotę 153 mln EUR w kategorii 
„rybołówstwo i akwakultura”; zaznacza 
jednak, że zgromadzone dane nie są 
reprezentatywne, ponieważ państwa 
członkowskie nie wykazują dokładnych 
środków przeznaczonych na sektor 
morski, rybołówstwo i akwakulturę przy 
okazji zaspokajania regionalnych potrzeb 
w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 
zatrudnienia i włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 49
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy;

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy; wzywa Komisję, aby dla 
stworzenia równych warunków działania 
umożliwiła przywóz do UE tylko takich 
produktów rybołówstwa, które pochodzą z 
krajów mogących wykazać zapewnienie 
zgodności z konwencją MOP C188 w 
sposób odzwierciedlający wymogi 
regulacyjne państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 50
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy;

4. z zadowoleniem przyjmuje korzyści 
ze strategicznych zmian w UE, zwłaszcza 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
które mają stworzyć nowe miejsca pracy w 
regionach przybrzeżnych i jeszcze bardziej 
pobudzić ich rozwój gospodarczy; w tym 
względzie podkreśla konieczność 
zapewnienia zgodności z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, celem 
zrównoważonego rozwoju nr 14 i 
porozumieniem paryskim;

Or. fr



PE662.043v01-00 30/66 AM\1220370PL.docx

PL

Poprawka 51
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy;

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych 
w celu ochrony miejsc pracy na terenach 
wyraźnie zależnych od rybołówstwa i 
jeszcze bardziej pobudzić zatrudnienie 
oraz rozwój społeczny i gospodarczy tych 
regionów, a także chronić ich przyrodę;

Or. en

Poprawka 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy;

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną transformacji ekologicznej i 
cyfrowej; przypomina jednak w związku z 
tym, że nikt nie powinien być 
pozostawiony bez pomocy, a przemiany 
nie mogą odbywać się kosztem słabszych 
grup lub regionów; podkreśla zatem 
potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy o 
wysokiej jakości i jeszcze większego 
pobudzania rozwoju gospodarczego, 
również na obszarach przybrzeżnych;

Or. en
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Poprawka 53
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy;

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość 
dodaną strategicznych zmian w UE, 
zwłaszcza transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, które mają stworzyć nowe 
miejsca pracy w regionach przybrzeżnych i 
jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój 
gospodarczy; podkreśla znaczenie ochrony 
tradycyjnych zawodów w sektorze 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 54
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie umożliwienia 
rybakom dostosowania się do zmian 
wynikających z tych przemian;

Or. en

Poprawka 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że działalność w zakresie 
rybołówstwa przybrzeżnego jest bardzo 
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ważna dla zachowania tradycji 
kulturalnych i zwyczajów, ponieważ 
zapewnia nie tylko ochronę różnorodności 
kulturowej w odpowiednich regionach, ale 
również przetrwanie całych społeczności 
przybrzeżnych; uważa ponadto, że te 
tradycje i zwyczaje muszą zostać 
zachowane;

Or. pl

Poprawka 56
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do uruchomienia 
inicjatyw mających na celu uznanie pracy 
kobiet w sektorze rybołówstwa i 
zabezpieczenie równego wynagrodzenia 
dla obu płci;

Or. en

Poprawka 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa, w 
szczególności osobom młodym i osobom 
zainteresowanym taką pracą, dostępu do 
kursów szkoleniowych, doradztwa, staży i 
kształcenia zawodowego, aby umożliwić 
im dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
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turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii); 
nalega na konieczność dostarczenia 
młodym osobom wszystkich odpowiednich 
informacji, aby umożliwić im pełne 
zaangażowanie w sektor rybołówstwa ze 
wskazaniem ewentualnych zmian w 
karierze, w szczególności poprzez 
tworzenie powiązań między rybołówstwem 
łodziowym a rybołówstwem 
przemysłowym;

Or. fr

Poprawka 58
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, w tym szkoleń z zakresu 
zdrowia i bezpieczeństwa dla wszystkich 
pracowników w sektorze rybołówstwa; 
zachęca również do łączonego wsparcia 
finansowego takich kursów 
szkoleniowych, doradztwa, staży i 
kształcenia zawodowego z funduszy 
unijnych dla wszystkich rybaków poza 
okresami połowowymi;

Or. en

Poprawka 59
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, płatnych staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii) w 
celu przyciągnięcia większej liczby 
specjalistów do sektora, który traci 
pracowników;

Or. en

Poprawka 60
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do doradztwa, staży, a także 
kształcenia zawodowego i szkoleń, aby 
tym samym umożliwić im dostosowanie się 
do nowych tendencji rynkowych (np. 
żywność ekologiczna, krótkie łańcuchy 
dostaw, turystyka specjalistyczna oraz 
sprzedaż i promocja lokalnych produktów 
za pośrednictwem nowych technologii);

Or. en

Poprawka 61
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Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
dostępu do kursów szkoleniowych, 
doradztwa, staży i kształcenia 
zawodowego, aby umożliwić im 
dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pracownikom sektora rybołówstwa i 
osobom zainteresowanym taką pracą 
sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu dostępu do kursów 
szkoleniowych, doradztwa, staży i 
kształcenia zawodowego, aby umożliwić 
im dostosowanie się do nowych tendencji 
rynkowych (np. żywność ekologiczna, 
turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za 
pośrednictwem nowych technologii);

Or. en

Poprawka 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że niektóre państwa 
członkowskie UE mają specjalne 
programy szkoleniowe i edukacyjne dla 
rybaków, podczas gdy inne nie mają 
żadnych specjalnych programów w tym 
zakresie; zauważa, że ścieżki szkoleniowe 
różnią się w poszczególnych państwach 
członkowskich i obejmują zarówno 
tradycyjne podejście poprzez 
przekazywanie wiedzy z ojca na syna, jak 
również formalną, zawodową (wyższą) 
edukację zaś treść oferowanych 
programów szkoleniowych i edukacyjnych 
różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich, a czasem nawet w obrębie 
tych państw1b;
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_________________
1b Fishers for the Future, attracting a new 
generation of labour to the fishing 
industry and generating employment in 
coastal communities”, PECH 
Background paper 2020, p. 10

Or. pl

Poprawka 63
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że szkolenie 
rybaków może stanowić ważny wkład w 
większe zaangażowanie w ochronę 
przyrody oraz większy wkład działalności 
rybackiej w ten obszar poprzez wspieranie 
wdrażania i stosowania bardziej 
zrównoważonych technik połowowych, 
spójnych z celami zrównoważonej 
eksploatacji zasobów ustanowionymi we 
wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb);

Or. en

Poprawka 64
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. utrzymuje, że odpowiednia i ściśle 
określona edukacja i szkolenie są 
niezbędne, jeżeli młodzi ludzie 
zamieszkujący nasze regiony przybrzeżne 
mają być zachęcani do podtrzymywania 
działalności w zakresie połowów 
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przybrzeżnych i związanych z nimi 
tradycji;

Or. pl

Poprawka 65
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że wzajemne 
uznawanie kwalifikacji i certyfikatów w 
dziedzinie bezpieczeństwa morskiego w 
UE zwiększy mobilność personelu i 
atrakcyjność zawodów związanych z 
morzem dla młodego pokolenia; jest 
zdania, że uznawanie certyfikatów nie 
powinno wiązać się z nadmiernymi 
obciążeniami finansowymi i 
biurokratycznymi;

6. zachęca państwa członkowskie do 
opracowania programów szkoleń 
zawodowych morsko-rybackich w 
formach naprzemiennych oraz wspólnej 
normy dotyczącej szkoleń i certyfikacji 
rybaków pływających na jednostkach floty 
rybackiej UE, a także do powiązania 
szkoleń i certyfikacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa ze szkoleniami z zakresu 
zrównoważonego rozwoju w celu poprawy 
atrakcyjności sektora dla młodych osób i 
ułatwienia swobodnego przemieszczania 
się rybaków; wzywa państwa członkowskie 
do przyznania funduszy na pomoc w 
pokryciu kosztów certyfikacji i szkoleń;

Or. en

Poprawka 66
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że wzajemne 
uznawanie kwalifikacji i certyfikatów w 
dziedzinie bezpieczeństwa morskiego w 
UE zwiększy mobilność personelu i 
atrakcyjność zawodów związanych z 

6. przypomina, że wzajemne 
uznawanie kwalifikacji i certyfikatów w 
dziedzinie bezpieczeństwa morskiego w 
UE zwiększy mobilność personelu i 
atrakcyjność zawodów związanych z 
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morzem dla młodego pokolenia; jest 
zdania, że uznawanie certyfikatów nie 
powinno wiązać się z nadmiernymi 
obciążeniami finansowymi i 
biurokratycznymi;

morzem dla młodego pokolenia; dlatego 
należałoby włączyć dostosowanie 
uregulowań IMO do uregulowań 
unijnych;

Or. en

Poprawka 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że młodzi rybacy powinni 
mieć dostęp do nowoczesnego szkolenia, 
opartego na wykorzystaniu coraz bardziej 
rozpowszechnionych w działalności 
połowowej narzędzi cyfrowych i pełnym 
dostępie do nich, które jednocześnie 
mogłoby odpowiednio przygotowywać 
rybaków do nowej roli, jaką mają 
odgrywać w zrównoważonym 
rybołówstwie, obejmującym produkcję 
zdrowej, bezpiecznej i identyfikowalnej 
żywności o wysokiej jakości, w ochronie 
środowiska morskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony zasobów 
rybnych, a także w oczyszczaniu morza 
przez zbieranie i dostarczanie na ląd 
przypadkowo złowionych odpadów;

Or. it

Poprawka 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest głęboko zaniepokojony 
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różnicami w wynagrodzeniach i dostępie 
do ochrony socjalnej rybaków w różnych 
regionach europejskich, a także 
pogłębiającymi się znacznymi różnicami w 
warunkach życia i pracy rybaków 
zajmujących się rybołówstwem na dużą 
skalę i tych, którzy zajmują się 
rybołówstwem łodziowym; w związku z 
tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego podjęcia 
zgodnych działań w celu lepszego 
wsparcia i ożywienia rybołówstwa 
łodziowego, które nie tylko ma bardziej 
zrównoważony charakter niż intensywne i 
przemysłowe rybołówstwo na dużą skalę, 
ale stanowi również podstawowy filar 
gospodarki i tożsamości małych miast 
przybrzeżnych;

Or. it

Poprawka 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że należy wspierać udział 
kobiet w sektorze rybołówstwa, a w 
szczególności zagwarantować 
ekonomiczne i społeczne uznanie pracy 
kobiet wspierających działalność 
prowadzoną na lądzie, która często 
wchodzi w zakres gospodarki 
nieformalnej;

Or. it

Poprawka 70
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii



PE662.043v01-00 40/66 AM\1220370PL.docx

PL

Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz zabezpieczeniu 
społecznym, a także w tym kontekście, 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy 
wspartych solidnymi odpowiednimi 
systemami zabezpieczenia społecznego 
gwarantującymi każdemu dostęp do 
minimalnego dochodu powyżej progu 
ubóstwa; przypomina, że należy wspierać 
rybaków w kontynuowaniu kariery na 
lądzie, jeżeli z przyczyn związanych ze 
zdrowiem fizycznym i psychicznym, z 
powodu zanieczyszczenia i braku 
wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej 
przez państwa członkowskie, zmian na 
rynku pracy lub innych czynników nie 
mogą kontynuować pracy w sektorze 
rybołówstwa; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową z uwzględnieniem europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–2025;

Or. en

Poprawka 71
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 

7. podkreśla znaczenie ciągłości i 
stabilności w karierze zawodowej oraz, w 
tym kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy, a także zagwarantowania 
rekompensaty za zakończenie działalności 
połowowej; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
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europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

Or. en

Poprawka 72
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową, również poprzez uczenie się 
przez całe życie i inne programy 
podnoszenia kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 73
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
     



PE662.043v01-00 42/66 AM\1220370PL.docx

PL

wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

Or. en

Poprawka 74
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w 
karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
     

Or. en

Poprawka 75
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie ciągłości w (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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karierze zawodowej oraz, w tym 
kontekście, tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy; przypomina, że należy 
wspierać rybaków w kontynuowaniu 
kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych, zmian na rynku pracy lub 
innych czynników nie mogą kontynuować 
pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny 
wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

     

Or. en

Poprawka 76
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że polityka spójności 
UE jest główną polityką inwestycyjną UE 
służącą zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wykorzystania 
również środków z instrumentu wsparcia w 
sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza 
EFMR, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 
wyzwania stojące przed sektorem 
rybołówstwa;

8. przypomina, że polityka spójności 
UE jest główną polityką inwestycyjną UE 
służącą zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wykorzystania 
również środków z instrumentu wsparcia w 
sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza 
EFMRA, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 
wyzwania stojące przed sektorem 
rybołówstwa; wzywa EFMRA do dalszego 
zwiększania wsparcia UE dla rybaków z 
tytułu odbioru porzuconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich, co 
stanowi wkład w ochronę i odtworzenie 
morskiej i przybrzeżnej różnorodności 
biologicznej oraz morskich i 
przybrzeżnych ekosystemów, a także we 
wdrażanie Europejskiej strategii na rzecz 
tworzyw sztucznych w gospodarce o 
obiegu zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 77
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że polityka spójności 
UE jest główną polityką inwestycyjną UE 
służącą zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wykorzystania 
również środków z instrumentu wsparcia w 
sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza 
EFMR, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 
wyzwania stojące przed sektorem 
rybołówstwa;

8. przypomina, że unijna polityka 
spójności jest główną polityką 
inwestycyjną służącą zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentu wsparcia w sytuacjach 
nadzwyczajnych i EFMRA jako narzędzia 
służącego angażowaniu obywateli na 
szczeblu lokalnym w opracowywanie 
odpowiedzi na wyzwania stojące przed 
sektorem rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 78
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że polityka spójności 
UE jest główną polityką inwestycyjną UE 
służącą zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wykorzystania 
również środków z instrumentu wsparcia w 
sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza 
EFMR, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 

8. przypomina, że polityka spójności 
UE jest narzędziem polityki inwestycyjnej 
UE służącym zmniejszaniu różnic 
gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wykorzystania 
również środków z instrumentu wsparcia w 
sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza 
EFMR, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 
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wyzwania stojące przed sektorem 
rybołówstwa;

wyzwania stojące przed sektorem 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 79
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi 
za lokalne strategie rozwoju w zakresie 
lokalnej produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

9. zgodnie z celami gospodarki 
społecznej wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących rybackich lokalnych grup 
działania, które są lokalnymi 
partnerstwami publiczno-prywatnymi 
odpowiedzialnymi za lokalne strategie 
rozwoju w zakresie lokalnej produkcji 
żywności, za poprawę wykorzystania 
zasobów naturalnych, za zwiększanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez 
usprawnienie usług i poprawę oferty 
kulturalnej, a także za tworzenie miejsc 
pracy; jest zdania, że wdrażanie takich 
strategii powinno być wspierane z 
funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 80
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi 
za lokalne strategie rozwoju w zakresie 

9. zachęca do dalszego wspierania i 
ewentualnej rozbudowy dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi 
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lokalnej produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

za lokalne strategie rozwoju w zakresie 
lokalnej produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
zamieszkiwanych przez społeczności 
rybackie poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 81
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi 
za lokalne strategie rozwoju w zakresie 
lokalnej produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

9. wspiera lepsze monitorowanie 
lokalnych grup działania, które są 
lokalnymi partnerstwami publiczno-
prywatnymi odpowiedzialnymi za lokalne 
strategie rozwoju w zakresie lokalnej 
produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 82
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi 
za lokalne strategie rozwoju w zakresie 
lokalnej produkcji żywności, za poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych, za 
zwiększanie atrakcyjności obszarów 
wiejskich poprzez usprawnienie usług i 
poprawę oferty kulturalnej, a także za 
tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być 
wspierane z funduszy europejskich;

9. wspiera dalszy rozwój dobrze 
funkcjonujących lokalnych grup działania, 
które są lokalnymi partnerstwami 
odpowiedzialnymi za lokalne strategie 
rozwoju w zakresie lokalnej produkcji 
żywności, za poprawę wykorzystania 
zasobów naturalnych, za zwiększanie 
atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez 
usprawnienie usług i poprawę oferty 
kulturalnej, a także za tworzenie miejsc 
pracy; jest zdania, że wdrażanie takich 
strategii powinno być wspierane z 
funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że rybacy odgrywają 
decydującą i niezastąpioną rolę w 
ochronie morza, ponieważ zbierają 
odpady morskie, które w większości 
przypadków nie są związane z 
działalnością połowową, z korzyścią dla 
całej społeczności, a także dla wszystkich 
innych przedsiębiorstw zaangażowanych 
w niebieską gospodarkę; z tego powodu 
należy jak najbardziej ułatwić to zadanie 
przez zapewnienie ukierunkowanych 
szkoleń, wprowadzenie jasnych przepisów 
i stworzenie zintegrowanego systemu 
zbiórki odpadów, umożliwiającego ich 
łatwy wyładunek i recykling, również i 
przede wszystkim w małych i często słabo 
wyposażonych portach, a także przez 
uznanie roli „ekologicznego rybaka”, jego 
sprawiedliwe wynagradzanie i wspieranie;

Or. it
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Poprawka 84
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich oraz 
uproszczenia wymogów administracyjnych 
i technicznych z myślą o rozwoju 
lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca 
do dalszej cyfryzacji sektora, co powinno 
umożliwić lepszą współpracę między 
rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi 
owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość 
dostępu do szkoleń w tym zakresie 
wspieranych z funduszy UE;

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich, takich jak 
produkty uboczne rybołówstwa, które 
można pozyskiwać i dostarczać na rynek 
niespożywczy (np. pasz, produktów 
farmaceutycznych itp.), co umożliwia 
optymalizację wykorzystania zasobów; 
wzywa do uproszczenia wymogów 
administracyjnych i technicznych z myślą 
o rozwoju lokalnych rynków świeżych ryb 
w celu rozwoju bezpośredniej sprzedaży 
ryb i usług dostawy do domu, zwłaszcza w 
przypadku MMŚP, ponieważ może to 
zapewnić utrzymanie większego odsetka 
wartości połowów w społeczności 
lokalnej; zachęca do dalszej cyfryzacji 
sektora, co powinno umożliwić lepszą 
współpracę między rybakami a klientami; 
wzywa państwa członkowskie do wsparcia 
wniosku Komisji dotyczącego unijnego 
systemu kontroli rybołówstwa mającego 
na celu wzmocnienia aktualnych 
przepisów dotyczących identyfikowalności 
w trosce o wspieranie lepszego poznania 
zasobów i zabezpieczenia certyfikacji 
zrównoważonej eksploatacji i 
pochodzenia, ponieważ mogą one 
przyczynić się do lepszego zarządzania 
zasobami i dostępności bardziej 
dochodowych rynków; podkreśla wartość 
dostępu do szkoleń w tym zakresie 
wspieranych z funduszy UE;

Or. en

Poprawka 85
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Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich oraz 
uproszczenia wymogów administracyjnych 
i technicznych z myślą o rozwoju 
lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca 
do dalszej cyfryzacji sektora, co powinno 
umożliwić lepszą współpracę między 
rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi 
owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość 
dostępu do szkoleń w tym zakresie 
wspieranych z funduszy UE;

10. podkreśla znaczenie wspierania 
nowych miejsc zbytu ryb i innych 
produktów morskich poprzez uproszczenie 
wymogów administracyjnych i 
technicznych z myślą o rozwoju małych 
lokalnych rynków świeżych produktów 
rybołówstwa, co zapewnia godziwe 
warunki pracy, w tym stosowanie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także wyższy poziom ochrony 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 86
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich oraz 
uproszczenia wymogów administracyjnych 
i technicznych z myślą o rozwoju 
lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca 
do dalszej cyfryzacji sektora, co powinno 
umożliwić lepszą współpracę między 
rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi 
owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość dostępu 
do szkoleń w tym zakresie wspieranych z 

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich, promowanie 
zrównoważonego rybołówstwa oraz 
uproszczenia wymogów administracyjnych 
i technicznych z myślą o rozwoju 
lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca 
do dalszej cyfryzacji sektora, co powinno 
umożliwić lepszą współpracę między 
rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi 
owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość dostępu 
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funduszy UE; do szkoleń w tym zakresie wspieranych z 
funduszy UE;

Or. en

Poprawka 87
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla zatem znaczenie 
wspierania nowych rynków zbytu ryb i 
innych produktów morskich oraz 
uproszczenia wymogów administracyjnych 
i technicznych z myślą o rozwoju 
lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca 
do dalszej cyfryzacji sektora, co powinno 
umożliwić lepszą współpracę między 
rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi 
owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość dostępu 
do szkoleń w tym zakresie wspieranych z 
funduszy UE;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
     

Or. en

Poprawka 88
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. zachęca do dalszej cyfryzacji 
sektora, co powinno umożliwić lepszą 
współpracę między rybakami a klientami 
przekładającą się na lepszą 
identyfikowalność produktów 
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rybołówstwa, a także lepsze zarządzanie 
stadami ryb; podkreśla wartość dostępu do 
szkoleń w tej dziedzinie, które mogłyby być 
wspierane z funduszy UE;

Or. en

Poprawka 89
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania zrównoważonego rybołówstwa 
łodziowego w ramach strategii 
politycznych gospodarki społecznej w 
dążeniu do wdrożenia celu 
zrównoważonego rozwoju nr 14;

Or. en

Poprawka 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także 
narażenie na wypadki związane z pracą; 
wzywa zatem właściwe organy do 
zapewnienia bezpiecznych i godziwych 
warunków pracy pracownikom tego 
sektora;

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków, na który często 
negatywny wpływ mają zagrożenia 
nieodłącznie wynikające z pracy na 
otwartym morzu oraz na starych i 
niebezpiecznych statkach zwiększających 
narażenie na wypadki związane z pracą; 
wzywa zatem właściwe organy do 
zapewnienia bezpiecznych i godziwych 
warunków pracy wszystkim pracownikom 
tego sektora oraz wzywa Komisję do 
przyznania odpowiedniego wsparcia na 
odnowę floty zgodnie z wymogami 



PE662.043v01-00 52/66 AM\1220370PL.docx

PL

zrównoważenia środowiskowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora 
rybołówstwa łodziowego, w którym średni 
wiek statków jest znacznie wyższy niż w 
przypadku rybołówstwa przemysłowego;

Or. it

Poprawka 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora; wzywa 
do usunięcia sprzeczności między 
istniejącymi przepisami socjalnymi, takimi 
jak postanowienia Konwencji MOP C188 
dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, 
a uregulowaniami wspólnej polityki 
rybołówstwa, szczególnie tymi, które 
wprowadzają zakaz wszelkich zmian 
pomiarów zdolności połowowej, w tym 
mocy silnika statku;

Or. en

Poprawka 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
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stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora; 
podkreśla konieczność działań w zakresie 
kształcenia skierowanego na 
bezpieczeństwo pracy w rybołówstwie, 
ochronę środowiska morskiego, ochronę 
zasobów, ochronę morza i strefy 
brzegowej, jakość pozyskanego surowca 
oraz marketing i zarządzanie w sektorze 
przetwórstwa rybnego;

Or. pl

Poprawka 93
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

11. przypomina, że UE odpowiada za 
bezpieczeństwo i higienę pracy; jest 
głęboko zaniepokojony stanem zdrowia 
fizycznego i psychicznego rybaków i 
wszystkich innych osób zatrudnionych w 
sektorze z uwagi na ich trudne i stresujące 
warunki pracy, a także narażenie na 
wypadki związane z pracą; wzywa zatem 
właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych instalacji i elementów 
infrastruktury, które spełniają standardy 
jakości i odpowiednie poziomy higieny, 
oraz do zagwarantowania bezpiecznych i 
godziwych warunków pracy wszystkim 
pracownikom tego sektora, w tym 
pracującym migrantom;

Or. en

Poprawka 94



PE662.043v01-00 54/66 AM\1220370PL.docx

PL

Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora, a także 
pochwala zamiar przeprowadzenia przez 
Komisję oceny dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa statków rybackich w celu 
znalezienia ewentualnych luk 
regulacyjnych w obszarze bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora; wzywa 
państwa członkowskie do zaangażowania 
w te działania partnerów społecznych oraz 
do zapewnienia inspekcjom pracy 
dostatecznych zasobów umożliwiających 
wykonywanie ich zadań;

Or. en
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Poprawka 96
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem państwa członkowskie do 
ratyfikowania Konwencji MOP nr 188 
dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa i 
zapewnienia bezpiecznych i godziwych 
warunków pracy pracownikom tego 
sektora, a także równych warunków 
działania i uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami rybackimi na świecie;

Or. en

Poprawka 97
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest głęboko zaniepokojony stanem 
zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i 
stresujące warunki pracy, a także narażenie 
na wypadki związane z pracą; wzywa 
zatem właściwe organy do zapewnienia 
bezpiecznych i godziwych warunków 
pracy pracownikom tego sektora;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
    

Or. en

Poprawka 98
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. dostrzega kluczowe znaczenie 
poprawy warunków życia i pracy, w tym 
bezpieczeństwa, na statkach rybackich i 
wzywa do przeznaczenia środków z 
funduszy UE na ten cel, zwłaszcza w 
przypadku statków rybackich używanych 
w rybołówstwie łodziowym; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
znalezienia rozwiązań umożliwiających 
zwiększenie pojemności brutto statków bez 
zwiększania uprawnień do połowów ryb w 
celu zagwarantowania odpowiednich 
obszarów i warunków do odpoczynku i 
pracy oraz bezpieczeństwa na pokładzie;

Or. en

Poprawka 99
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie przeglądu 
sposobu obliczania pułapów nie tylko ze 
względów bezpieczeństwa, lecz również w 
celu zagwarantowania godziwych 
warunków pracy i życia na pokładzie 
statku, tak aby zapewnić więcej miejsca w 
trosce o komfort załogi, przy 
jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego 
miejsca na zasoby rybne; wskazuje, że 
skuteczny przegląd zapewni również 
dostęp kobiet do sektora (np. z 
oddzielnymi kabinami, toaletami i 
prysznicami);

Or. en
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Poprawka 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wyrażenie zaniepokojenie sytuacją 
rybaków na Morzu Bałtyckim; podkreśla 
konieczność odbudowy stanu zasobów ryb 
Morza Bałtyckiego, co pozwoli na 
zwiększenie kwot połowowych i przełoży 
się na konieczność zatrudnienia nowych 
osób w rybołówstwie; wzywa państwa 
członkowskie do ochrony 
dotychczasowych miejsc pracy;

Or. pl

Poprawka 101
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina o prawie wszystkich 
pracowników w sektorze rybołówstwa do 
tworzenia związków zawodowych i 
przypomina Komisji o jej oświadczeniu, że 
„[n]egocjacje zbiorowe powinny być 
normą we wszystkich państwach 
członkowskich”1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/pl/ip_20_1968

Or. en
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Poprawka 102
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. przypomina, że wszyscy 
pracownicy w sektorze rybołówstwa muszą 
mieć prawo do korzystania z możliwie jak 
najwyższego poziomu ochrony w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny 
pracy niezależnie od wielkości statku lub 
przedsiębiorstwa, które ich zatrudnia, 
miejsca zatrudnienia lub umowy, na 
podstawie której wykonują pracę;

Or. en

Poprawka 103
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3; 
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wzywa Komitet Naukowo-Techniczny i 
Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) 
do włączenia wskaźników powiązanych z 
nadrzędnymi celami społecznymi do 
wspólnej polityki rybołówstwa, w 
szczególności tych dotyczących ochrony 
pracowników, kształcenia i szkolenia, 
zarobków i bezpieczeństwa;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Poprawka 104
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej i brakiem 
równouprawnienia płci i równości 
międzypokoleniowej w sektorze 
rybołówstwa i apeluje o zachęty w celu 
zainteresowania zawodem rybaka 
przedstawicieli młodszego pokolenia i 
kobiet; zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia samorządowych usług opieki 
nad dziećmi w czasie godzin pracy 
rybaków we wszystkich społecznościach 
rybackich; wzywa państwa członkowskie 
do podjęcia działań w celu usunięcia 
przeszkód utrudniających rozpoczęcie 
kariery w tym sektorze, takich jak wysokie 
początkowe koszty rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, niestabilność 
dochodów i niepewność co do czasu 
trwania kariery; z zadowoleniem przyjmuje 
finansowane przez UE projekty mające na 
celu nawiązywanie kontaktów z młodymi 
ludźmi za pośrednictwem specjalnie 
opracowanych programów i zachęcanie ich 
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do rozpoczynania kariery zawodowej w 
sektorze rybołówstwa3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Poprawka 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

12. jest zaniepokojony starzeniem się 
siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
wspierania osób, które chcą rozpocząć 
karierę w tym sektorze, i rozwiązania 
problemów takich jak wysokie początkowe 
koszty rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, niestabilność dochodów, 
równouprawnienie płci i niepewność co do 
czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en
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Poprawka 106
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów, metody 
przydzielania uprawnień do połowów, 
niepewność co do czasu trwania kariery i 
wsparcie wymiany pokoleń; z 
zadowoleniem przyjmuje finansowane 
przez UE projekty mające na celu 
nawiązywanie kontaktów z młodymi 
ludźmi za pośrednictwem specjalnie 
opracowanych programów i zachęcanie ich 
do rozpoczynania kariery zawodowej w 
sektorze rybołówstwa3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Poprawka 107
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 12. wyraża zaniepokojenie starzeniem 
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się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów i 
zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i 
apeluje o zachęty w celu zainteresowania 
zawodem rybaka przedstawicieli 
młodszego pokolenia; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
usunięcia przeszkód utrudniających 
rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich 
jak wysokie początkowe koszty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem 
przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z 
młodymi ludźmi za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych programów, 
takich jak inicjatywa finansowania 
zakupu pierwszego statku ze środków 
EFMR, i zachęcanie ich do rozpoczynania 
kariery zawodowej w sektorze 
rybołówstwa3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Poprawka 108
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla rolę kobiet w sektorze 
rybołówstwa, która jest często pomijana 
lub ledwie dostrzegana, lecz kluczowa pod 
względem logistycznego i 
administracyjnego wsparcia statków 
rybackich, a także sprzedaży i 
przetwórstwa ryb; zaznacza, że działania 
mające na celu zainteresowanie młodych 
osób działalnością rybacką muszą opierać 
się na równouprawnieniu płci i 
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uwzględniać rolę kobiet w całym sektorze 
rybołówstwa, począwszy od łowienia ryb 
po zarządzanie statkami, akwakulturę, 
sprzedaż i przetwórstwo produktów 
rybołówstwa, lecz również ich rolę w 
nauce i działaniach administracyjnych w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 109
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. zauważa, że koncentracja 
przydziałów uprawnień do połowów przez 
mniejszą liczbę statków utrudnia nowym 
rybakom rozpoczęcie działalności, 
blokując wymianę pokoleń;

Or. en

Poprawka 110
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. wzywa do pełnego wdrożenia art. 
17 rozporządzenia podstawowego w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, z 
uwagi na fakt, że kluczowym aspektem 
wymiany pokoleń jest przydzielenie 
młodym rybakom dostatecznych 
uprawnień połowowych;

Or. en
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Poprawka 111
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. podkreśla, że promowanie 
wysokich standardów w obszarze 
zrównoważenia środowiskowego sektora 
rybołówstwa ma kluczowe znaczenie dla 
zainteresowania branżą rybacką nowego 
pokolenia rybaków i zapewnienia 
długoterminowej stabilności gospodarczej 
w sektorze rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 112
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych byłych rybaków na 
rynku pracy poprzez zagwarantowanie 
dostępnego środowiska pracy prowadzi do 
włączenia społecznego i stwarza zachęty 
do generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich.

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych byłych rybaków na 
rynku pracy poprzez zagwarantowanie 
dostępnego środowiska pracy prowadzi do 
włączenia społecznego i stwarza zachęty 
do generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich; wzywa właściwe organy do 
wspierania dostępu do sprzętu rybackiego 
i urządzeń używanych na zewnątrz 
dostosowanych do osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en
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Poprawka 113
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych byłych rybaków na 
rynku pracy poprzez zagwarantowanie 
dostępnego środowiska pracy prowadzi do 
włączenia społecznego i stwarza zachęty 
do generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich.

13. uważa, że reintegracja na rynku 
pracy byłych rybaków i innych osób z 
sektora z urazami fizycznymi 
i psychicznymi powiązanymi z pracą 
poprzez zagwarantowanie dostępnego 
środowiska pracy prowadzi do włączenia 
społecznego i stwarza zachęty do 
generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich;

Or. en

Poprawka 114
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych byłych rybaków na 
rynku pracy poprzez zagwarantowanie 
dostępnego środowiska pracy prowadzi do 
włączenia społecznego i stwarza zachęty 
do generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. en

Poprawka 115
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych byłych rybaków na 
rynku pracy poprzez zagwarantowanie 
dostępnego środowiska pracy prowadzi do 
włączenia społecznego i stwarza zachęty 
do generowania dochodów w sektorze 
rybołówstwa i w społecznościach 
rybackich.

13. uważa, że reintegracja 
niepełnosprawnych aktywnych i byłych 
rybaków na rynku pracy poprzez 
zagwarantowanie dostępnego środowiska 
pracy, również w sektorze rybołówstwa, 
prowadzi do włączenia społecznego i 
generowania dochodów w społecznościach 
rybackich;

Or. en

Poprawka 116
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. zwraca uwagę na nieprzewidywane 
skutki brexitu w sektorze rybołówstwa, 
zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych, na 
których znajduje się większość jednostek 
floty rybackiej dotkniętych brexitem; 
zaznacza, że skutki te będą dotyczyć nie 
tylko statków i rybaków, lecz całej 
społeczności i zatrudnienia na obszarach 
przybrzeżnych;

Or. en


