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Poprawka 1
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że potrzebne są 
odpowiednie środki finansowe, aby 
zapewnić istnienie rentownego sektora 
rybołówstwa; podkreśla, że wystarczająco 
wysoki budżet jest niezbędny do tego, by 
osiągnąć cele WPRyb; wskazuje, że budżet 
ten jest skoncentrowany w sekcji III i w 
tytule 11: „Gospodarka morska i 
rybołówstwo”; przypomina, że największą 
część budżetu przeznacza się na Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) oraz na 
obowiązkowe składki na regionalne 
organizacje ds. zarządzania rybołówstwem 
i porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem;

1. przypomina, że potrzebne są 
odpowiednie środki finansowe, aby 
zapewnić istnienie rentownego sektora 
rybołówstwa; podkreśla, że wystarczająco 
wysoki budżet jest niezbędny do tego, by 
osiągnąć cele WPRyb; wskazuje, że budżet 
ten jest skoncentrowany w sekcji III i w 
tytule 11: „Gospodarka morska i 
rybołówstwo”; przypomina, że największą 
część budżetu słusznie przeznacza się na 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR) oraz na obowiązkowe składki na 
regionalne organizacje ds. zarządzania 
rybołówstwem i porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem;

Or. it

Poprawka 2
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy osiągnąć 
równowagę między priorytetami w 
zakresie ochrony środowiska a 
stabilnością społeczno-gospodarczą w 
dążeniu do zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do 
społeczności zależnych od łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego;

Or. it
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Poprawka 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że podstawowe cele 
WPRyb powinny równoważyć rentowność 
sektora o strategicznym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej z koniecznością 
zachowania ekosystemów morskich 
poprzez rozwój połowów zrównoważonych 
pod względem gospodarczym i 
środowiskowym;

Or. en

Poprawka 4
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów oraz by pogłębić 
wiedzę na temat środowiska morskiego, w 
szczególności dzięki badaniu wpływu 
zmiany klimatu i zanieczyszczenia na 
zasoby rybne; w szerszej perspektywie 
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uważa za niezbędne wspieranie wkładu 
rybaków w wiedzę na temat środowiska 
morskiego, w szczególności poprzez 
finansowanie pokładowych przyrządów 
pomiarowych;

Or. fr

Poprawka 5
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów morza 
i że pomimo coraz większej wiedzy środki 
budżetowe w sekcji III tytuł 11 należy z 
myślą o tym celu utrzymać na tym samym 
poziomie;

Or. it

Poprawka 6
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
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wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby precyzyjniej oceniać 
stan zasobów i poprawić wiedzę na temat 
czynników wpływających na zachodzące w 
nich zmiany;

Or. fr

Poprawka 7
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów i przyczynić się do 
zrównoważonego rybołówstwa;

Or. hr

Poprawka 8
France Jamet

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla organizacji naukowych 
pochodzących z państw członkowskich, 
aby jeszcze precyzyjniej oceniać stan 
zasobów;

Or. fr

Poprawka 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zapewnić odpowiadające tym celom unijne 
środki finansowe przeznaczone dla 
międzynarodowych organizacji naukowych 
i organizacji naukowych pochodzących z 
państw członkowskich, aby jeszcze 
precyzyjniej oceniać stan zasobów;

Or. en
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Poprawka 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto dotychczas 
znaczne wysiłki w celu pogłębienia 
rzetelnej wiedzy naukowej na temat 
żywych zasobów morza; pomimo coraz 
większej wiedzy wciąż daleko nam do jej 
optymalnego wykorzystania w celu 
zapewnienia właściwej oceny; uważa, że 
należy zatem zwiększyć unijne środki 
finansowe przeznaczone dla 
międzynarodowych organizacji naukowych 
i organizacji naukowych pochodzących z 
państw członkowskich, aby jeszcze 
precyzyjniej oceniać stan zasobów;

Or. it

Poprawka 11
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
zwiększyć unijne środki finansowe 
przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki 
w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy 
naukowej na temat żywych zasobów 
morza; pomimo coraz większej wiedzy 
wciąż daleko nam do jej optymalnego 
wykorzystania w celu zapewnienia 
właściwej oceny; uważa, że należy zatem 
przeznaczyć wystarczające unijne środki 
finansowe dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji 
naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej 
oceniać stan zasobów;
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Or. hr

Poprawka 12
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; podkreśla, że promowanie przez 
UE zrównoważonego rybołówstwa na 
wodach państw trzecich ma zasadnicze 
znaczenie dla floty UE oraz dla dobrobytu 
społeczności nadbrzeżnych UE i państw 
trzecich, dla zachowania zasobów rybnych 
i środowiska morskiego, rozwoju 
lokalnego przemysłu, tworzenia miejsc 
pracy w rybołówstwie, przetwórstwie i 
handlu oraz dla wkładu rybołówstwa w 
bezpieczeństwo żywnościowe; przypomina 
o strategicznym znaczeniu umów o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów oraz, w szerszym ujęciu, 
wymiaru zewnętrznego WPRyb; uważa, że 
w budżecie rocznym na 2020 r. należy 
obliczyć odpowiednie i wiarygodne środki 
budżetowe oraz nie należy zmniejszać 
obecnego budżetu, aby wywiązać się z 
zobowiązań wynikających z 
międzynarodowych umów o połowach i 
zapewnić udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

Or. en

Poprawka 13
Rosa D'Amato
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy koniecznie obliczyć 
odpowiednie i wiarygodne środki 
budżetowe, aby wywiązać się z 
zobowiązań wynikających z 
międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

Or. it

Poprawka 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i/lub 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

Or. it
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Poprawka 15
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

3. zwraca uwagę, że ponad połowa 
dostaw produktów rybołówstwa w Unii 
pochodzi z wód międzynarodowych i/lub 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
trzecich; uważa, że w budżecie rocznym na 
2020 r. należy obliczyć odpowiednie i 
wiarygodne środki budżetowe, aby 
wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z międzynarodowych umów o połowach i 
zwiększyć udział Unii w regionalnych 
organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

Or. it

Poprawka 16
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że Unia Europejska 
jest stroną umów międzynarodowych, 
takich jak porozumienie paryskie i cele 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, w szczególności 
cel 14. dotyczący ochrony i 
zrównoważonego wykorzystywania 
oceanów, mórz i zasobów morskich z 
myślą o zrównoważonym rozwoju, i że 
musi ona wywiązywać się ze swoich 
zobowiązań przy opracowywaniu polityki, 
w szczególności wspólnej polityki 
rybołówstwa;

Or. fr
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Poprawka 17
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że jednym z celów 
WPRyb jest przyczynianie się do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego w Unii; przypomina, że 
znaczna część produktów rybołówstwa 
spożywanych w Unii to produkty 
importowane; podkreśla, że akwakultura 
staje się coraz ważniejsza dla osiągnięcia 
tego celu i zmniejszenia uzależnienia Unii 
od importu produktów rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii oraz że jej 
dalszy rozwój może stanowić 
zrównoważoną alternatywę dla 
rybołówstwa, ponieważ w sektorze 
akwakultury zatrudnionych jest już 85 000 
osób w całej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 19



AM\1187668PL.docx 13/34 PE639.923v02-00

PL

Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii; uważa, że 
Unia musi przeznaczyć więcej środków 
finansowych na sektor akwakultury, 
ponieważ jest on innowacyjnym sektorem 
gospodarki i najszybciej rozwijającą się 
branżą produkcji żywności;

Or. hr

Poprawka 20
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że zarówno 
akwakultura morska, jak i słodkowodna 
stają się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii i 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 
zrównoważonego i ekologicznego 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 21
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że zrównoważona – 
także pod względem bezpieczeństwa 
środowiska – akwakultura staje się 
ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

Or. it

Poprawka 22
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii i należy 
przyjąć wobec niej zrównoważone 
podejście;

Or. fr

Poprawka 23
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii;

4. przypomina, że akwakultura staje 
się ważnym elementem w dążeniu do 
zaspokojenia rosnącego popytu na 
produkty rybołówstwa w Unii oraz w 
dążeniu do zachowania zasobów 
morskich;
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Or. fr

Poprawka 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe przeznaczone na 
wspieranie floty w sprawnym 
wprowadzaniu systemów obowiązku 
wyładunku;

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe niezbędne do wsparcia 
sektora rybołówstwa przy wprowadzaniu 
systemów obowiązku wyładunku;

Or. en

Poprawka 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe przeznaczone na 
wspieranie floty w sprawnym 
wprowadzaniu systemów obowiązku 
wyładunku;

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe przeznaczone na 
wspieranie floty w prawidłowym i 
sprawnym wykonywaniu obowiązku 
wyładunku, który został już całkowicie 
wprowadzony;

Or. it

Poprawka 26
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe przeznaczone na 
wspieranie floty w sprawnym 
wprowadzaniu systemów obowiązku 
wyładunku;

5. podkreśla, że w budżecie na rok 
2020 należy zwrócić szczególną uwagę na 
środki finansowe przeznaczone na 
wspieranie floty w sprawnym 
wprowadzaniu systemów obowiązku 
wyładunku, a zwłaszcza na specjalną 
pomoc dla podmiotów zajmujących się 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym;

Or. it

Poprawka 27
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. przypomina o znaczeniu 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów; zwraca uwagę, że na flotę 
regionów najbardziej oddalonych składają 
się głównie małe statki rybackie i że 
wymaga ona szczególnej uwagi ze względu 
na specyfikę geograficzną tych regionów;

Or. fr

Poprawka 28
Rosa D'Amato
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej;

Or. it

Poprawka 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
zasobów dla małych statków rybackich, 
które stanowią prawie 75 % wszystkich 
statków rybackich zarejestrowanych w 
Unii i zatrudniają niemal połowę 
wszystkich osób pracujących w sektorze, i 
zwraca się o zwiększenie zasobów 
przeznaczonych na tego rodzaju 
rybołówstwo;

Or. it
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Poprawka 30
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
zasobów dla małych statków rybackich, 
które stanowią prawie 75 % wszystkich 
statków rybackich zarejestrowanych w 
Unii i zatrudniają niemal połowę 
wszystkich osób pracujących w sektorze, i 
zwraca się o zwiększenie zasobów 
przeznaczonych na tego rodzaju 
rybołówstwo;

Or. it

Poprawka 31
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. przypomina o znaczeniu 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów; dlatego uważa, że Unia musi 
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przeznaczyć więcej środków finansowych 
na tę kategorię rybołówstwa;

Or. hr

Poprawka 32
Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej, a zatem odgrywa on ważną rolę 
nie tylko gospodarczą, lecz również 
społeczną w wielu społecznościach 
nadbrzeżnych; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

Or. it

Poprawka 33
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 

6. przypomina o znaczeniu 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
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tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej, zwłaszcza w regionach najbardziej 
oddalonych; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

Or. fr

Poprawka 34
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. przypomina o znaczeniu 
rybołówstwa przybrzeżnego, 
wyspiarskiego i małych statków rybackich 
oraz podkreśla, że do tego sektora zalicza 
się prawie 75 % wszystkich statków 
rybackich zarejestrowanych w Unii i że 
pracuje w nim niemal połowa wszystkich 
osób zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

Or. hr

Poprawka 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zdrowych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

6. przypomina o znaczeniu 
rybołówstwa przybrzeżnego i małych 
statków rybackich oraz podkreśla, że do 
tego sektora zalicza się prawie 75 % 
wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i że pracuje w 
nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki 
rybnej; zwraca uwagę, że podmioty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są 
uzależnione od zrównoważonych zasobów 
rybnych, które stanowią główne źródło ich 
dochodów;

Or. en

Poprawka 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, ochrona zasobów 
morskich, gromadzenie danych i badania 
naukowe, oraz by pomagały im w dążeniu 
do zwiększenia wartości ich działalności 
połowowej;

Or. en

Poprawka 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej i na 
przykład rozwojowi turystyki oraz w 
zwiększaniu wartości ich działalności 
połowowej, na przykład poprzez tworzenie 
zachęt do prowadzenia działalności 
sektorowej;

Or. it

Poprawka 38
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały finansowo 
społeczności zależne od rybołówstwa w 
dywersyfikacji ich gospodarek dzięki 
podejmowaniu innych rodzajów 
działalności morskiej, takich jak turystyka, 
oraz by pomagały im w dążeniu do 
zwiększenia wartości ich działalności 
połowowej;

Or. it

Poprawka 39
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych uzupełniających rodzajów 
działalności, takich jak turystyka, oraz by 
pomagały im w dążeniu do zwiększenia 
wartości ich działalności połowowej;

Or. hr

Poprawka 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 
innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich źródeł dochodów dzięki podejmowaniu 
działalności w innych sektorach 
niebieskiej gospodarki oraz by pomagały 
im w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

Or. en

Poprawka 41
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w dywersyfikacji 
ich gospodarek dzięki podejmowaniu 

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały społeczności 
zależne od rybołówstwa w zwiększaniu 
wartości ich działalności połowowej, a w 
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innych rodzajów działalności morskiej, 
takich jak turystyka, oraz by pomagały im 
w dążeniu do zwiększenia wartości ich 
działalności połowowej;

miarę potrzeby, w dywersyfikacji ich 
gospodarek dzięki podejmowaniu innych 
rodzajów działalności morskiej, takich jak 
turystyka;

Or. fr

Poprawka 42
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga solidnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami;

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga solidnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami; uważa w związku z 
powyższym, że Unia musi przeznaczyć 
więcej środków finansowych na 
przygotowanie i wdrożenie planów 
wieloletnich;

Or. hr

Poprawka 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga solidnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 

8. zdecydowanie podkreśla, że 
przyjęcie nowych planów wieloletnich przy 
jednoczesnym wprowadzeniu przepisów w 
postaci ograniczeń mających na celu 
ochronę zasobów (np. ograniczenie dni 
połowowych, ograniczenia czasowo-
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funduszami; przestrzenne itp.) wymaga znacznych 
nakładów finansowych, aby zapobiec 
likwidacji przedsiębiorstw i miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 44
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga solidnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami;

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga adekwatnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami, zwłaszcza na rzecz 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

Or. it

Poprawka 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga solidnej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami;

8. zwraca uwagę, że przyjęcie 
obecnych planów wieloletnich i wdrożenie 
nowych środków technicznych w dążeniu 
do osiągnięcia zrównoważonego poziomu 
połowów wymaga dostosowanej polityki 
kontroli wspieranej odpowiednimi 
funduszami;

Or. en



PE639.923v02-00 26/34 AM\1187668PL.docx

PL

Poprawka 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina o roli i potrzebie 
środków społeczno-gospodarczych, które 
powinny towarzyszyć decyzjom 
zarządczym dotyczącym zmniejszenia 
nakładu połowowego, aby utrzymać 
trwałość działalności na odpowiednim 
poziomie;

Or. it

Poprawka 47
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że należy jej przyznać 
odpowiedni budżet w związku z pełnioną 
przez nią we współpracy z Europejską 
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex) i Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Morskiego funkcją 
europejskiej straży przybrzeżnej;

Or. fr

Poprawka 48
Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb, podobnie jak Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 
(EMSA) w działaniach na rzecz 
zapobiegania zanieczyszczeniom i 
bezpieczeństwa na morzu; zaznacza, że 
fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 
w budżetach tych agencji;

Or. fr

Poprawka 49
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb i że w związku z tym finansowanie 
należy utrzymać na obecnym poziomie;

Or. it

Poprawka 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 

9. przypomina, że Europejska 
Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) 
odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji i 
realizacji WPRyb i że w związku z tym 
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znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

należy utrzymać obecny poziom 
finansowania;

Or. it

Poprawka 51
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
zasadniczą rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

9. podkreśla, że Europejska Agencja 
Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa 
ważną rolę w koordynacji i realizacji 
WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w budżecie tej 
agencji;

Or. fr

Poprawka 52
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca uwagę na problem 
odpadów z tworzyw sztucznych w 
środowisku morskim; uważa, że należy 
podjąć dodatkowe wysiłki i przeznaczyć 
wystarczające zasoby, aby zapewnić 
wdrożenie odpowiednich przepisów 
dotyczących ograniczania wpływu 
produktów z tworzyw sztucznych na 
morze;

Or. hr
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Poprawka 53
Francisco José Millán Mon

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją; zwraca uwagę, że w 
żadnym przypadku brexit nie może 
prowadzić do zmniejszenia środków w 
odniesieniu do obecnego EFMR (na lata 
2014–2027); przeciwnie, domaga się 
zwiększenia budżetu na lata 2021–2027, 
aby podmioty gospodarcze były w stanie 
poradzić sobie z poważnymi 
konsekwencjami brexitu;

Or. en

Poprawka 54
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
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że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją; uważa, że brexit nie 
powinien być pretekstem do zmniejszenia 
budżetu Unii;

Or. fr

Poprawka 55
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała pewien wpływ na 
wdrażanie EFMR 2014–2020; uważa, że w 
związku z tym trzeba będzie zapewnić 
większą elastyczność budżetu Unii oraz 
odpowiednie środki wsparcia, aby 
przeciwdziałać negatywnym skutkom 
brexitu dla sektora rybołówstwa;

Or. it

Poprawka 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała pewien wpływ na 
wdrażanie EFMR 2014–2020; uważa, że w 
związku z tym trzeba będzie zapewnić 
większą elastyczność budżetu Unii oraz 
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budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

odpowiednie środki wsparcia, aby 
przeciwdziałać negatywnym skutkom 
brexitu dla sektora rybołówstwa;

Or. it

Poprawka 57
Richard Corbett

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

10. zwraca uwagę na obecny zamiar 
Zjednoczonego Królestwa wystąpienia z 
Unii, co będzie miało wpływ na wdrażanie 
EFMR na lata 2014–2020; podkreśla, że 
brexit oznaczałby, iż ustanowienie nowych 
finansowych ram budżetowych na lata 
2021–2027 należy uznać za sprawę 
najwyższej wagi; uważa, że jeszcze 
większa elastyczność budżetu Unii jest 
konieczna, aby poradzić sobie z taką 
sytuacją;

Or. en

Poprawka 58
Diane Dodds

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 

10. zwraca uwagę na decyzję 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 
Unii, która będzie miała wpływ na 
wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; 
podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram 
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budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją;

budżetowych na lata 2021–2027 należy 
uznać za sprawę najwyższej wagi; uważa, 
że jeszcze większa elastyczność budżetu 
Unii jest konieczna, aby poradzić sobie z 
nową sytuacją; uważa, że 
najskuteczniejszym sposobem uniknięcia 
zakłóceń w odniesieniu do EFMR i 
przyszłego finansowania jest znalezienie 
przez negocjatorów UE pragmatycznych 
alternatyw dla rozwiązania awaryjnego w 
projekcie umowy o wystąpieniu, które 
zyska poparcie zarówno w Parlamencie 
Europejskim, jak i w parlamencie 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że sześć lat po przyjęciu 
obecnego funduszu poziom wdrożenia 
EFMR na lata 2014–2020 jest bardzo 
niski, a Komisja i państwa członkowskie 
muszą przyspieszyć procesy zarządzania i 
kontroli oraz zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, aby zapewnić 
odpowiednie i terminowe korzyści dla 
sektora.

11. zwraca uwagę, że sześć lat po 
przyjęciu obecnego funduszu poziom 
wdrożenia EFMR 2014–2020 jest wciąż 
bardzo niski i dlatego należy jak 
najbardziej uprościć zobowiązania, 
utrzymując zarazem skuteczną kontrolę 
wydatków publicznych, aby w ten sposób 
zapewnić odpowiednie i terminowe 
korzyści dla sektora i poprawić realizację 
WPRyb.

Or. it

Poprawka 60
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że sześć lat po przyjęciu 
obecnego funduszu poziom wdrożenia 
EFMR na lata 2014–2020 jest bardzo niski, 
a Komisja i państwa członkowskie muszą 
przyspieszyć procesy zarządzania i kontroli 
oraz zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, aby zapewnić 
odpowiednie i terminowe korzyści dla 
sektora.

11. podkreśla, że sześć lat po przyjęciu 
obecnego funduszu poziom wdrożenia 
EFMR na lata 2014–2020 jest wciąż 
bardzo niski, a Komisja i państwa 
członkowskie muszą poddać kontroli 
krajowe agencje płatnicze, przyspieszyć 
procesy zarządzania i kontroli oraz 
zmniejszyć obciążenia administracyjne, 
aby zapewnić odpowiednie i terminowe 
korzyści dla sektora.

Or. it

Poprawka 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina o konieczności 
zwiększenia środków finansowych na 
komitety doradcze w związku z ich 
większym zaangażowaniem w politykę 
regionalizacji, o której mowa w art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a 
która coraz częściej pojawia się w 
wieloletnich planach zarządzania, jak 
również w nowym rozporządzeniu 
dotyczącym środków technicznych;

Or. it

Poprawka 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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11b. przypomina o roli rybaków jako 
„strażników morza” i wzywa Komisję do 
zapewnienia odpowiedniego 
finansowania, które ułatwiłoby połączenie 
działalności połowowej z usługami w 
zakresie ochrony środowiska, takimi jak 
zbieranie plastiku zanieczyszczającego 
morza, pobieranie próbek wody czy 
przyjmowanie na pokład naukowców, co 
zmniejszyłoby także wpływ tej działalności 
na stada.

Or. it


