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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) jest wspieranie 
celów WPRyb, polityki podlegającej wyłącznej kompetencji UE, dalszy rozwój 
zintegrowanej polityki morskiej UE oraz wspieranie wykonania podjętych przez Unię 
zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie zarządzania oceanami, w sposób uzupełniający 
politykę spójności, WPRyb i politykę UE w innych dziedzinach.

EFMR w latach 2021–2027 jest istotny, a znaczne umocnienie sektora rybołówstwa –
również w odniesieniu do przeznaczanej na niego puli środków finansowych – ma kluczowe 
znaczenie.

Przewidziany w WRF pułap na EFMR (w mln EUR).

WRF 2014–2020, UE-
27, według cen stałych z 
2018 r.

WRF 2021–2027, 
według cen stałych z 
2018 r.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki 6,243 6,866

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. przypomina, że Parlament 
Europejski przyjął, w dniach 14 marca i 
30 maja 2018 r., dwie rezolucje w sprawie 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027;

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. podkreśla znaczenie zasad 
horyzontalnych, które powinny leżeć u 
podstaw WRF na lata 2021–2027 oraz 
wszystkich powiązanych strategii 
politycznych UE; Parlament potwierdził w 
tym kontekście swoje stanowisko, zgodnie 
z którym UE musi wywiązać się z 
zobowiązania do pełnienia roli lidera we 
wdrażaniu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie wobec 
faktu, że we wnioskach w sprawie WRF 
brak jest wyraźnego i widocznego 
zaangażowania w tym zakresie;

Poprawka 3

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1c. podkreśla swoje stanowisko, 
zgodnie z którym w następstwie 
porozumienia paryskiego należy znacznie 
zwiększyć wydatki horyzontalne związane 
z klimatem w porównaniu z obecnymi 
WRF i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, 
jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.;

Poprawka 4

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1d. przypomina, że w swojej rezolucji z 
dnia 14 marca 2018 r. Parlament 
Europejski podkreślił społeczno-
ekonomiczne i ekologiczne znaczenie 
sektora rybołówstwa, środowiska 
morskiego i „niebieskiej gospodarki” oraz 
ich wkład w zrównoważoną niezależność 
żywnościową UE pod względem 
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zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
europejskiej akwakultury i europejskiego 
rybołówstwa oraz łagodzenia wpływu na 
środowisko; ponadto Parlament 
Europejski wezwał do utrzymania 
poziomu środków finansowych 
przeznaczonych na sektor rybołówstwa w 
obecnych WRF oraz, jeśli pojawią się 
nowe potrzeby, zwiększenia środków 
finansowych przeznaczonych na 
gospodarkę morską;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W dniach 14 marca i 30 maja 
2018 r. Parlament Europejski podkreślił w 
swojej rezolucji w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 
znaczenie zasad horyzontalnych, które 
powinny leżeć u podstaw WRF na lata 
2021–2027 oraz wszystkich powiązanych 
dziedzinach polityki UE. Parlament 
potwierdził w związku z powyższym, że UE 
musi wywiązać się ze swojego 
zobowiązania, by pełnić rolę lidera we 
wdrażaniu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie wobec 
faktu, że we wnioskach w sprawie WRF 
brak jest wyraźnego i widocznego 
zaangażowania w tym zakresie; w związku 
z tym Parlament zwrócił się o 
uwzględnianie celów zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych i inicjatywach w 
kolejnych WRF. Ponadto przypomina, że 
silniejsza i ambitniejsza Unia może 
powstać jedynie pod warunkiem 
zapewnienia większych środków 
finansowych; wzywa zatem do ciągłego 
wspierania istniejących dziedzin polityki, 
w szczególności długoletnich polityk UE 
zapisanych w traktatach, mianowicie
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wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej 
polityki rybołówstwa i polityki spójności, 
ponieważ zapewniają one obywatelom 
Unii wymierne korzyści.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Ponadto w swoich rezolucjach z 
dnia 14 marca i 30 maja 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 Parlament Europejski 
podkreślił, że likwidacja dyskryminacji ma 
zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 
zobowiązań UE na rzecz Europy 
sprzyjającej integracji społecznej. W 
związku z tym zwrócił się o uwzględnianie 
problematyki płci i zobowiązań 
dotyczących równości płci we wszystkich 
dziedzinach polityki i inicjatywach 
unijnych w kolejnych WRF.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Ponadto w swoich rezolucjach z 
dnia 14 marca i 30 maja 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 Parlament Europejski 
podkreślił, że w związku z porozumieniem 
paryskim należy znacznie zwiększyć 
wydatki horyzontalne związane z 
klimatem w porównaniu z obecnymi WRF 
i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, jak to 
możliwe, a najpóźniej do 2027 r.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy wybrać na 
podstawie ich potencjału w zakresie 
realizacji priorytetów przyjętych dla 
działań oraz uzyskania wyników, 
z uwzględnieniem w szczególności 
kosztów kontroli, obciążenia 
administracyjnego i oczekiwanego ryzyka 
naruszenia przepisów. Powinno to 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i kosztów 
jednostkowych oraz finansowania 
niepowiązanego z kosztami, o których 
mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

(7) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy wybrać na 
podstawie ich potencjału w zakresie 
realizacji priorytetów przyjętych dla 
działań oraz uzyskania wyników, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego i 
ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i kosztów 
jednostkowych oraz finansowania 
niepowiązanego z kosztami, o których 
mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa 
i politykę morską. Budżet EFMR powinien 
wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 
000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić 
między zarządzanie dzielone, bezpośrednie 
i pośrednie. Na wsparcie według metody 
zarządzania dzielonego należy przydzielić 
5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według 
metody zarządzania bezpośredniego 
i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby 

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa 
i politykę morską. Budżet EFMR powinien 
wynosić 6 866 943 600 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 7 739 176 524 EUR
według cen bieżących). Zasoby EFMR 
należy rozdzielić między zarządzanie 
dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na 
wsparcie według metody zarządzania 
dzielonego należy przydzielić 
5 939 794 375 EUR według cen stałych z 
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zapewnić stabilność – zwłaszcza 
w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, 
określenie alokacji krajowych według 
metody zarządzania dzielonego na okres 
programowania 2021–2027 powinno się 
opierać na podziale przyjętym dla EFMR 
na lata 2014–2020. Określone kwoty 
należy zarezerwować dla regionów 
najbardziej oddalonych, na kontrolę 
i egzekwowanie oraz na gromadzenie 
i przetwarzanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

2018 r. (tj. 6 694 261 648 EUR według cen 
bieżących), a na wsparcie według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
– 927 149 225 EUR według cen stałych z 
2018 r. (tj. 1 044 914 876 EUR według cen 
bieżących). Aby zapewnić stabilność –
zwłaszcza w odniesieniu do realizacji 
celów WPRyb, określenie alokacji 
krajowych według metody zarządzania 
dzielonego na okres programowania 2021–
2027 powinno się opierać na podziale 
przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. 
Określone kwoty należy zarezerwować dla 
regionów najbardziej oddalonych, na 
kontrolę i egzekwowanie oraz na 
gromadzenie i przetwarzanie danych do
celów zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

__________________ __________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […]. 6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFMR powinien opierać się na 
czterech priorytetach: wsparcie 
zrównoważonego rybołówstwa i ochrony 
żywych zasobów morza; wkład 
w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności 
i zrównoważoności w akwakulturze oraz 
na rynkach; wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

(10) EFMR powinien opierać się na 
czterech priorytetach: wsparcie 
zrównoważonego rybołówstwa i ochrony 
żywych zasobów morza; wkład w
bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności i
zrównoważoności w rybołówstwie, 
akwakulturze oraz na rynkach; wkład w
rozwój zrównoważonej niebieskiej 
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oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych; poprawa skuteczności 
międzynarodowego zarządzania oceanami 
oraz wkład w bezpieczeństwo oraz 
czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, 
a także zrównoważone zarządzanie nimi. 
Priorytety te należy realizować według 
metody zarządzania dzielonego, 
bezpośredniego i pośredniego.

gospodarki oraz wsparcie dobrobytu 
społeczności nadbrzeżnych, w tym wysp i 
regionów najbardziej oddalonych; 
poprawa skuteczności międzynarodowego 
zarządzania oceanami oraz wkład 
w bezpieczeństwo oraz czystość mórz 
i oceanów, ochronę na nich, a także 
zrównoważone zarządzanie nimi. 
Priorytety te należy realizować według 
metody zarządzania dzielonego, 
bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie Unii 
mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że 
w ramach działań objętych niniejszym 
rozporządzeniem 30 % ogólnej puli 
środków finansowych EFMR będzie 
przeznaczonych na realizację celów 
w zakresie klimatu. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji EFMR oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(13) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie Unii 
mają sięgnąć jak najszybciej co najmniej 
25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz 
celu rocznego na poziomie 30 %, 
najpóźniej do 2027 r. Oczekuje się, że 
w ramach działań objętych niniejszym 
rozporządzeniem 35 % ogólnej puli 
środków finansowych EFMR będzie 
przeznaczonych na realizację celów 
w zakresie klimatu. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji EFMR oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Poprawka 12



PE625.572v02-00 10/22 AD\1169474PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFMR powinien wnosić wkład 
w realizację celów środowiskowych Unii. 
Wkład ten należy monitorować przez 
stosowanie unijnych wskaźników 
środowiskowych i powinien on podlegać 
systematycznej sprawozdawczości 
w kontekście ewaluacji i rocznych 
sprawozdań z realizacji celów.

(14) EFMR powinien wnosić wkład w
realizację celów środowiskowych Unii z 
należytym uwzględnieniem spójności 
społecznej. Wkład ten należy monitorować 
przez stosowanie unijnych wskaźników 
środowiskowych i powinien on podlegać 
systematycznej sprawozdawczości 
w kontekście ewaluacji i rocznych 
sprawozdań z realizacji celów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Rybołówstwo ma ogromne 
znaczenie z punktu widzenia źródeł 
utrzymania i dziedzictwa kulturowego 
wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę 
odgrywa łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne. W związku z tym, że średnia 
wieku w wielu społecznościach rybackich 
wynosi ponad 50 lat, wymiana 
pokoleniowa i zróżnicowanie działalności 
nadal stanowią problem.

(18) Rybołówstwo ma ogromne 
znaczenie z punktu widzenia źródeł 
utrzymania i dziedzictwa kulturowego 
wielu społeczności nadbrzeżnych, wysp i 
regionów najbardziej oddalonych w Unii, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę 
odgrywa łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne. W związku z tym, że średnia 
wieku w wielu społecznościach rybackich 
wynosi ponad 50 lat, wymiana 
pokoleniowa i zróżnicowanie działalności 
nadal stanowią problem.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Rybołówstwo i akwakultura 
wnoszą wkład do bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz wyżywienia. Unia 
jednak importuje obecnie ponad 60 % 

(31) W agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 
wyeliminowanie głodu, osiągnięcie 
bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego 
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produktów rybołówstwa, przez co jest 
w znacznym stopniu zależna od państw 
trzecich. Propagowanie spożycia białka 
pochodzenia rybnego, wyprodukowanego 
w Unii zgodnie z wysokimi standardami 
jakości i udostępnianego konsumentom po 
przystępnych cenach, stanowi znaczące 
wyzwanie.

odżywiania uznano za jeden z 
siedemnastu celów zrównoważonego 
rozwoju (cel nr 2). Unia w pełni 
identyfikuje się z tym celem i angażuje się 
w jego realizację. W związku z powyższym
rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład 
do bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
wyżywienia. Unia jednak importuje 
obecnie ponad 60 % produktów 
rybołówstwa, przez co jest w znacznym 
stopniu zależna od państw trzecich. 
Propagowanie spożycia białka pochodzenia 
rybnego, wyprodukowanego w Unii 
zgodnie z wysokimi standardami jakości 
i udostępnianego konsumentom po 
przystępnych cenach, stanowi znaczące 
wyzwanie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców. 
W niektórych państwach członkowskich 
nadal obowiązują złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z poprawą wizerunku 
i konkurencyjności produktów 
akwakultury. Wsparcie powinno być 
zgodne z wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
W szczególności powinno się 
kwalifikować wsparcie na rzecz 
zrównoważenia środowiskowego, 
inwestycji produkcyjnych, innowacji, 

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej i systemów zamkniętych, w
celu chowu zwierząt wodnych i uprawy 
roślin wodnych do produkcji żywności i
innych surowców. W niektórych 
państwach członkowskich nadal 
obowiązują złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z poprawą wizerunku 
i konkurencyjności produktów 
akwakultury. Wsparcie powinno być 
zgodne z wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
W szczególności powinno się 
kwalifikować wsparcie na rzecz 
zrównoważenia środowiskowego, 
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zdobywania umiejętności zawodowych, 
poprawy warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt również powinny się 
kwalifikować. W przypadku inwestycji 
produkcyjnych wsparcie powinno jednak 
być zapewnione jedynie za pomocą 
instrumentów finansowych oraz funduszu 
InvestEU, które wywierają większy wpływ 
na rynki i w związku z tym stanowią lepsze 
od dotacji rozwiązanie problemów 
związanych z finansowaniem w tym 
sektorze.

inwestycji produkcyjnych, innowacji, 
zdobywania umiejętności zawodowych, 
poprawy warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt również powinny się 
kwalifikować. W przypadku inwestycji 
produkcyjnych wsparcie powinno jednak 
być zapewnione jedynie za pomocą 
instrumentów finansowych oraz funduszu 
InvestEU, które wywierają większy wpływ 
na rynki i w związku z tym stanowią lepsze 
od dotacji rozwiązanie problemów 
związanych z finansowaniem w tym 
sektorze.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Tworzenie miejsc pracy 
w regionach nadbrzeżnych jest zależne od 
kierowanego przez społeczności lokalne 
rozwoju zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, która ożywia tkankę społeczną 
w tych regionach. Wzrost w sektorach 
i usługach związanych z morzami 
i oceanami prawdopodobnie przewyższy 
wzrost światowej gospodarki i wniesie 
znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost 
do 2030 r. Zrównoważony charakter 
niebieskiego wzrostu zależy od innowacji 
i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach 
sektora morskiego i biogospodarki, które 
mogą zapewniać nowe miejsca pracy 
i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; 
dotyczy to na przykład modeli 
ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, 
innowacyjnego przemysłu stoczniowego 
wysokiej jakości i nowych usług 
portowych. Inwestycje publiczne 

(35) Tworzenie miejsc pracy w
regionach nadbrzeżnych jest zależne od 
kierowanego przez społeczności lokalne 
rozwoju zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, która ożywia tkankę społeczną 
w tych regionach, w tym na wyspach i w 
regionach najbardziej oddalonych. Wzrost 
w sektorach i usługach związanych 
z morzami i oceanami prawdopodobnie 
przewyższy wzrost światowej gospodarki 
i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie 
i wzrost do 2030 r. Zrównoważony 
charakter niebieskiego wzrostu zależy od 
innowacji i inwestycji w nowych 
przedsiębiorstwach sektora morskiego 
i biogospodarki, które mogą zapewniać 
nowe miejsca pracy i jednocześnie 
wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na 
przykład modeli ekoturystyki, morskiej 
energii odnawialnej, innowacyjnego 
przemysłu stoczniowego wysokiej jakości 
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w zrównoważoną niebieską gospodarkę 
powinny pochodzić głównie z budżetu 
Unii, natomiast w ramach EFMR należy 
koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na 
usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać 
inwestowanie i rozwój nowych rynków 
i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
powinno być realizowane według metody 
zarządzania dzielonego, bezpośredniego 
i pośredniego.

i nowych usług portowych. Inwestycje 
publiczne w zrównoważoną niebieską 
gospodarkę powinny pochodzić głównie 
z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR 
należy koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na 
usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać 
inwestowanie i rozwój nowych rynków 
i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
powinno być realizowane według metody 
zarządzania dzielonego, bezpośredniego 
i pośredniego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki w dużej mierze zależy od 
partnerstw zawieranych między 
podmiotami lokalnymi i wspierających 
żywotność społeczności i gospodarek 
nadbrzeżnych. EFMR powinien zapewnić 
narzędzia wspierania takich partnerstw. 
W tym celu wsparcie na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność powinno być 
udostępniane według metody zarządzania 
dzielonego. Takie rozwiązanie powinno 
sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu 
w skali lokalnej dzięki rozwojowi 
rybołówstwa przybrzeżnego 
i słodkowodnego, akwakultury 
i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność powinny zapewniać, aby 
społeczności lokalne w lepszy sposób 
wykorzystywały możliwości 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
i czerpały z nich korzyści, wykorzystując 
i rozwijając zasoby środowiskowe, 
kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku 
z tym każde partnerstwo lokalne powinno 
być zgodne z głównymi założeniami 

(36) Rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki w dużej mierze zależy od 
partnerstw zawieranych między 
podmiotami lokalnymi wspierających 
żywotność i zrównoważony rozwój 
populacji i gospodarek społeczności 
nadbrzeżnych i wyspiarskich. EFMR 
powinien zapewnić narzędzia wspierania 
takich partnerstw. W tym celu wsparcie na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność powinno być udostępniane 
według metody zarządzania dzielonego. 
Takie rozwiązanie powinno sprzyjać 
zróżnicowaniu gospodarczemu w skali 
lokalnej dzięki rozwojowi rybołówstwa 
przybrzeżnego i słodkowodnego, 
akwakultury i zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki. Strategie rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność powinny 
zapewniać, aby społeczności lokalne 
w lepszy sposób wykorzystywały 
możliwości zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki i czerpały z nich korzyści, 
wykorzystując i rozwijając zasoby 
środowiskowe, kulturowe, społeczne 
i ludzkie. W związku z tym każde 



PE625.572v02-00 14/22 AD\1169474PL.docx

PL

odpowiedniej strategii i zapewniać 
wyważony udział i reprezentatywność 
wszystkich zainteresowanych stron 
działających w lokalnej zrównoważonej 
niebieskiej gospodarce.

partnerstwo lokalne powinno być zgodne 
z głównymi założeniami odpowiedniej 
strategii i zapewniać wyważony udział 
i reprezentatywność wszystkich 
zainteresowanych stron działających 
w lokalnej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ramach zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego EFMR 
należy koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Obejmuje to wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania 
w zakresie polityki morskiej, promowanie 
transferu i wykorzystywania wyników 
badań naukowych, innowacji i technologii 
w niebieskiej gospodarce, doskonalenie 
umiejętności związanych z morzem, 
szerzenie podstawowej wiedzy o morzach 
i oceanach oraz poprawę wymiany danych 
społeczno-ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmianę klimatu 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz opracowanie serii projektów oraz 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych.

(38) W ramach zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego EFMR 
należy koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Obejmuje to wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania 
w zakresie polityki morskiej, promowanie 
transferu i wykorzystywania wyników 
badań naukowych, innowacji i technologii 
w niebieskiej gospodarce, doskonalenie 
umiejętności związanych z morzem, 
szerzenie podstawowej wiedzy o morzach 
i oceanach oraz poprawę wymiany danych 
społeczno-ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmianę klimatu 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz opracowanie serii projektów oraz 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych i wysp objętych zakresem art. 
174 TFUE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) W agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 
osiągnięcie równości płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt uznano za jeden 
z siedemnastu celów zrównoważonego 
rozwoju (cel nr 5). Unia w pełni 
identyfikuje się z tym celem i angażuje się 
w jego realizację. W tym kontekście 
likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze 
znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE 
na rzecz Europy sprzyjającej integracji 
społecznej. W związku z tym problematykę 
płci i zobowiązania dotyczące równość płci 
należy uwzględniać we wszystkich 
unijnych strategiach politycznych, w tym 
także w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W ramach zarządzania dzielonego 
każde państwo członkowskie powinno 
przygotować jeden program, który Komisja 
zatwierdzi. W kontekście regionalizacji 
oraz aby zachęcić państwa członkowskie 
do przyjęcia bardziej strategicznego 
podejścia w trakcie opracowywania 
programów, Komisja powinna sporządzić 
dla każdego basenu morskiego analizę, 
w której wskaże wspólne mocne i słabe 
strony z punktu widzenia realizacji celów 
WPRyb. Zarówno państwom 
członkowskim, jak i Komisji analiza ta 
pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby 
regionalne podczas negocjowania każdego 
programu. Przy ocenie programów 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
wyzwania środowiskowe i społeczno-
ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki 
społeczno-ekonomiczne zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, problemy 

(43) W ramach zarządzania dzielonego 
każde państwo członkowskie powinno 
przygotować jeden program, który Komisja 
zatwierdzi. W kontekście regionalizacji 
oraz aby zachęcić państwa członkowskie 
do przyjęcia bardziej strategicznego 
podejścia w trakcie opracowywania 
programów, Komisja powinna sporządzić 
dla każdego basenu morskiego analizę, 
w której wskaże wspólne mocne i słabe 
strony z punktu widzenia realizacji celów 
WPRyb. Zarówno państwom 
członkowskim, jak i Komisji analiza ta 
pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby 
regionalne podczas negocjowania każdego 
programu. Przy ocenie programów 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
wyzwania środowiskowe i społeczno-
ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki 
społeczno-ekonomiczne zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, zwłaszcza w 
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występujące na poziomie basenów 
morskich, ochronę i odbudowę 
ekosystemów morskich, ograniczenie ilości 
odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowanie się do niej.

odniesieniu do tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, problemy 
występujące na poziomie basenów 
morskich, ochronę i odbudowę 
ekosystemów morskich, ograniczenie ilości 
odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowanie się do niej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 140 000 000 EUR według cen 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 866 943 600 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 7 739 176 524 EUR 
według cen bieżących).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 5 311 000 
000 EUR według cen bieżących, zgodnie 
z rocznym podziałem ustanowionym 
w załączniku V.

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 
5 939 794 375 EUR według cen stałych z 
2018 r. (tj. 6 694 261 648 EUR według cen 
bieżących), zgodnie z rocznym podziałem 
ustanowionym w załączniku V.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 102 000 000 EUR dla Azorów 
i Madery;

a) 114 076 262 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 128 566 125 EUR 
według cen bieżących) dla Azorów i
Madery;

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

b) 91 708 367 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 103 357 081 EUR
według cen bieżących) dla Wysp 
Kanaryjskich;

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 131 000 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunion oraz Saint-Martin.

c) 146 509 709 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 165 119 239 EUR
według cen bieżących) dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunion oraz Saint-Martin.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu 
i pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 829 000 000 EUR według cen 
bieżących.

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 927 149 225 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 1 044 914 876 EUR 
według cen bieżących).

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu 
stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli 
środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję 
przedmiotowo właściwą.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rekompensata za koszty dodatkowe Rekompensata za koszty dodatkowe 
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związane z produktami rybołówstwa 
i akwakultury z regionów najbardziej 
oddalonych

związane z produktami rybołówstwa i
akwakultury regionów najbardziej 
oddalonych i tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego na wyspach 
objętych zakresem art. 174 TFUE

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
dodatkowe koszty poniesione przez 
beneficjentów, którzy zajmują się 
połowami, chowem i hodowlą, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu określonych produktów 
rybołówstwa i akwakultury z regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 6 ust. 2.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
dodatkowe koszty poniesione przez 
beneficjentów, którzy zajmują się 
połowami, chowem i hodowlą, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu określonych produktów 
rybołówstwa i akwakultury z regionów 
najbardziej oddalonych i z tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
wyspach objętych zakresem art. 174 
TFUE, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na ochronę 
i odbudowę różnorodności biologicznej 
mórz i obszarów przybrzeżnych oraz 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych, 
w tym w wodach śródlądowych.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na ochronę 
i odbudowę różnorodności biologicznej 
mórz i obszarów przybrzeżnych oraz 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych, 
w tym w wodach śródlądowych. W tym 
celu należy wspierać współpracę z 
Europejską Agencją Kosmiczną oraz 
europejskimi programami satelitarnymi w 
celu zgromadzenia większej ilości danych 
dotyczących zanieczyszczeń morza, a w 
szczególności odpadów z tworzyw 
sztucznych w wodzie.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) podejmować inwestycje w analizę i 
obserwację zanieczyszczenia morza, w 
szczególności tworzywami sztucznymi, w 
celu zwiększenia ilości danych na temat 
tej sytuacji;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) poszerzać wiedzę na temat morskich 
odpadów z tworzyw sztucznych i ich 
stężeń.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozwój badań naukowych i danych 
dotyczących oceanów oraz współpracę 
międzynarodową w tym zakresie.

f) rozwój badań naukowych i danych 
dotyczących oceanów oraz współpracę 
międzynarodową w tym zakresie, w 
szczególności dotyczących morskich 
odpadów z tworzyw sztucznych, 
uzyskanych za pomocą odpowiednich 
czujników na satelitach, zwłaszcza z 
komponentu „Copernicus” unijnego 
programu kosmicznego, autonomicznych 
statków powietrznych i systemów 
obserwacyjnych in situ, zdolnych do 
monitorowania większych odpadów 
pływających, a także stężeń mniejszych 
odpadów.
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