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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2021–2027. Fundusz ma 
za zadanie kierować środki finansowe z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb), zintegrowanej polityki morskiej oraz wypełnianie międzynarodowych 
zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami, zwłaszcza w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej z ramienia Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z zadowoleniem przyjmuję 
komunikat Komisji, ponieważ stanowi on rzetelną podstawę do dalszych prac 
współprawodawców i wypracowania porozumienia. W szczególności z zadowoleniem 
odnoszę się do faktu, że Komisja proponuje we wniosku wzmocnienie oddziaływania 
Funduszu na środowisko. Komisja skoncentrowała się na ochronie ekosystemów morskich 
i prawdopodobnie przeznaczy 30 % budżetu Funduszu na środki na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu i dostosowywania się do niej, co jest zgodne z zobowiązaniami przyjętymi na mocy 
porozumienia paryskiego.

Uważam również, że – dzięki uproszczeniu, pomocniczości, dopasowaniu do innych 
funduszy i lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na rzecz wdrażania wspólnej polityki 
rybołówstwa – nowy Fundusz będzie bardziej skuteczny i wydajny.

Rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład w bezpieczeństwo żywnościowe oraz wyżywienie. 
Obecnie Unia importuje ponad 60 % produktów rybołówstwa i jest w dużym stopniu 
uzależniona od państw trzecich. Najważniejszym wyzwaniem jest zachęcanie obywateli do 
spożywania ryb z Unii, o wysokiej jakości i po rozsądnych cenach. W tym względzie
akwakultura musi zwiększyć swoją obecność w sektorze i swą masę krytyczną, ponieważ 
ryby pochodzące z takich hodowli stanowią obecnie zaledwie 20 % oferty na rynkach 
europejskich. 

Uważam, że – z uwagi na różnorodność floty rybackiej w całej Unii – ważne jest również 
uzupełnienie sprawozdania o szereg zmian, które dostosują je i uczynią bardziej elastycznym, 
co pozwoli z kolei na uniknięcie nadmiernych szkód we flocie rybackiej. 

Uznałem też, że należy włączyć element wspólnego zarządzania, który stanowi mechanizm 
organizacji działalności w rybołówstwie zawodowym, rybołówstwie rekreacyjnym 
i akwakulturze, gdzie rządy dzielą się swoimi uprawnieniami ze społecznością użytkowników 
lokalnych, a każda ze stron ma określone obowiązki i prawa do informacji i podejmowania 
decyzji dotyczących zarządzania działalnością. Nie możemy zapominać, że najbardziej 
zainteresowani zagwarantowaniem zasobów ryb i stad ryb są sami rybacy, ponieważ bez ryb 
ich działalność traci rację bytu i tracą miejsca pracy. Dlatego też w złożonych poprawkach 
dążyłem do zachowania maksymalnej równowagi między aspektami środowiskowymi, 
gospodarczymi i społecznymi. 

Uważam również, że uproszczenie i wyjaśnienie państwom członkowskim działań, które 
mogą być prowadzone w ramach EFMR, ułatwi zarządzanie, zmniejszy obciążenia 
administracyjne i ostatecznie pomoże unijnemu sektorowi rybołówstwa morskiego, 
a jednocześnie przyspieszy realizację celów zrównoważonego rozwoju.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy ustanowić Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na 
okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu 
powinno być kierowanie środków 
finansowych z budżetu Unii na wspieranie 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), 
unijnej polityki morskiej oraz 
międzynarodowych zobowiązań Unii 
w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie 
finansowanie stanowi bardzo ważne 
narzędzie, które wspiera zrównoważone 
rybołówstwo i ochronę żywych zasobów 
morza, zapewnia bezpieczeństwo 
żywnościowe dzięki dostawom produktów 
rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz przyczynia się do zdrowego stanu, 
bezpieczeństwa i czystości mórz 
i oceanów, ochrony na nich, a także do 
zrównoważonego zarządzania nimi.

(1) Należy ustanowić Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na 
okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu 
powinno być kierowanie środków 
finansowych z budżetu Unii na wspieranie 
pełnego i terminowego wdrażania 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej, unijnej polityki morskiej oraz 
międzynarodowych zobowiązań Unii w
dziedzinie zarządzania oceanami. Takie 
finansowanie, w połączeniu z 
odpowiedzialną polityką rybołówstwa, jest 
jednym z kluczowych czynników 
umożliwiających zrównoważone 
rybołówstwo i ochronę żywych zasobów 
morza, zapewnia bezpieczeństwo 
żywnościowe dzięki dostawom produktów 
rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
rozwijającej się zgodnie z zasadami 
ekologii oraz przyczynia się do zdrowego 
stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i
oceanów, ochrony na nich, a także do 
zrównoważonego zarządzania nimi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jako że Unia jest jedną ze 
światowych potęg morskich i piątym pod 
względem wielkości producentem 
produktów rybołówstwa na świecie, 
spoczywa na niej wielka odpowiedzialność 
za ochronę, zachowanie i zrównoważoną 
eksploatację oceanów oraz ich zasobów. 
Ponieważ liczba ludności na świecie 
gwałtownie rośnie, ochrona mórz 
i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży 
ona również w interesie społeczno-
ekonomicznym Unii: zrównoważona 
niebieska gospodarka stymuluje
inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera 
badania naukowe i innowacje oraz – dzięki 
wykorzystaniu energii oceanicznej –
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. 
Poza tym bezpieczne i chronione morza 
i oceany to niezbędny warunek, który 
umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz 
zwalczanie przestępczości na morzu, co ma 
znaczenie z punktu widzenia obaw 
społeczeństwa związanych 
z bezpieczeństwem.

(2) Jako że Unia jest jedną ze 
światowych potęg morskich i piątym pod 
względem wielkości producentem 
produktów rybołówstwa na świecie, 
spoczywa na niej wielka odpowiedzialność 
za ochronę, zachowanie i zrównoważoną 
eksploatację oceanów oraz ich zasobów. 
Ponieważ liczba ludności na świecie 
gwałtownie rośnie, ochrona mórz 
i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży 
ona również w interesie społeczno-
ekonomicznym Unii: zrównoważona 
niebieska gospodarka, która rozwija się 
zgodnie z zasadami ekologii, pobudza
inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera 
badania naukowe i innowacje oraz – dzięki 
wykorzystaniu energii oceanicznej –
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. 
Poza tym bezpieczne i chronione morza 
i oceany to niezbędny warunek, który 
umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz 
zwalczanie przestępczości na morzu, co ma 
znaczenie z punktu widzenia obaw 
społeczeństwa związanych 
z bezpieczeństwem.

Poprawka 3

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. Wieloletni 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 
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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.

i pośredniego – 829 000 000 EUR. 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. […].

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W europejskim sektorze morskim 
zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; 
przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld 
EUR rocznie i może w nim powstać więcej 
miejsc pracy. Wartość produkcji światowej 
gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln 
EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad 
dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia 
celów w zakresie emisji CO2, większej 
zasobooszczędności i zmniejszenia śladu 
środowiskowego niebieskiej gospodarki 
stanowi znaczną siłę napędową dla 
innowacji w innych sektorach, takich jak 
wyposażenie morskie, przemysł 
stoczniowy, obserwacje oceanów, 
bagrowanie, ochrona wybrzeży 
i budownictwo morskie. Inwestycje 
w gospodarkę morską zapewniają unijne 
fundusze strukturalne, w szczególności 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby 

(9) W europejskim sektorze morskim 
zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; 
przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld 
EUR rocznie i może w nim powstać więcej 
miejsc pracy, dlatego potrzebne jest dalsze 
monitorowanie zasobów gatunków i 
ochrona przed ich przeławianiem za 
pomocą odpowiednich środków. Wartość 
produkcji światowej gospodarki morskiej 
szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. 
kwota ta może ponad dwukrotnie 
wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów 
w zakresie emisji CO2, większej 
zasobooszczędności i zmniejszenia śladu 
środowiskowego niebieskiej gospodarki 
stanowi znaczną siłę napędową dla 
innowacji w innych sektorach, takich jak 
wyposażenie morskie, przemysł 
stoczniowy, obserwacje oceanów, 
bagrowanie, ochrona wybrzeży 
i budownictwo morskie. Inwestycje 
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wykorzystać potencjał wzrostu 
gospodarczego w tym sektorze, należy 
stosować nowe narzędzia inwestowania, 
np. InvestEU.

w gospodarkę morską zapewniają unijne 
fundusze strukturalne, w szczególności 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby 
wykorzystać potencjał wzrostu 
gospodarczego w tym sektorze, należy 
stosować nowe narzędzia inwestowania, 
np. InvestEU.

Poprawka 5

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
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.

(10) EFMR powinien opierać się na 
czterech priorytetach, które są w pełni 
zgodne z celami WPRyb: wsparcie 
zrównoważonego rybołówstwa i ochrony 
żywych zasobów morza; wkład 
w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności 
i zrównoważoności w akwakulturze oraz 
na rynkach; wkład na rzecz
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
która rozwija się zgodnie z zasadami 
ekologii i wspiera dobrobyt 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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFMR po roku 2020 powinien mieć 
uproszczoną strukturę bez określonych 
z góry środków ani szczegółowych 

(11) EFMR po roku 2020 powinien mieć 
uproszczoną strukturę bez określonych 
z góry środków ani szczegółowych 
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i nadmiernie nakazowych zasad 
kwalifikowalności na szczeblu Unii. 
Zamiast tego w ramach każdego priorytetu 
należy określić szeroko zakrojone obszary 
wsparcia. Sporządzając swoje programy, 
państwa członkowskie powinny zatem 
wskazać w nich najbardziej właściwe 
środki realizacji priorytetów. Wsparcie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] można przydzielać na rozmaite 
środki określone w programach państw 
członkowskich, pod warunkiem że środki 
te podlegają obszarom wsparcia 
ustanowionym w niniejszym 
rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić 
wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby
zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony 
zasobów rybołówstwa; w tym celu należy 
wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, 
które spowodują zwiększenie zdolności 
połowowej. Ponadto inwestycje 
i rekompensaty dla flot powinny być ściśle 
uzależnione od przestrzegania celów 
WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

i nadmiernie nakazowych zasad 
kwalifikowalności na szczeblu Unii. 
Zamiast tego w ramach każdego priorytetu 
należy określić szeroko zakrojone obszary 
wsparcia. Sporządzając swoje programy, 
państwa członkowskie powinny zatem 
wskazać w nich najbardziej właściwe 
środki realizacji priorytetów. Wsparcie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] można przydzielać na rozmaite 
środki określone w programach państw 
członkowskich, pod warunkiem że środki 
te podlegają obszarom wsparcia 
ustanowionym w niniejszym 
rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić 
wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby 
zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony 
zasobów rybołówstwa i degradacji 
ekosystemu; w tym celu należy 
wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, 
które spowodują zwiększenie zdolności 
połowowej. Ponadto inwestycje 
i rekompensaty dla flot powinny być ściśle 
uzależnione od przestrzegania celów 
WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka 7

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 

(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 



AD\1169823PL.docx 9/49 PE627.712v02-00

PL

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.

rozporządzeniem 30 % ogólnej puli 
środków finansowych EFMR będzie 
przeznaczonych na realizację celów 
w zakresie klimatu. Odpowiednie 
działania, w tym projekty mające na celu 
ochronę i odbudowę skupisk trawy 
morskiej i przybrzeżnych terenów 
podmokłych, które są głównymi 
pochłaniaczami dwutlenku węgla, zostaną 
określone w trakcie przygotowania i
realizacji EFMR oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Uzasadnienie

W najnowszym sprawozdaniu IPCC podkreślono, że należy wziąć pod uwagę nie tylko 
redukcję emisji CO2, ale również usuwanie CO2 z atmosfery.

Poprawka 8

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 w 
ramach WPRyb oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE1a. Wkład ten należy 
monitorować przez stosowanie unijnych 
wskaźników środowiskowych i powinien 
on podlegać systematycznej 
sprawozdawczości w kontekście ewaluacji 
i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

_________________

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19).
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z art. 42 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1380/2013 („rozporządzenie w sprawie 
WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii 
w ramach EFMR powinna być uzależniona 
od przestrzegania przepisów WPRyb. 
Wnioski składane przez beneficjentów, 
którzy nie przestrzegają obowiązujących 
przepisów WPRyb, nie powinny być 
rozpatrywane.

(15) Zgodnie z art. 42 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1380/2013 („rozporządzenie w sprawie 
WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii w
ramach EFMR powinna być uzależniona 
od pełnego przestrzegania przepisów 
WPRyb i odnośnych przepisów unijnego 
prawa ochrony środowiska. Unijna pomoc 
finansowa powinna być przyznawana 
wyłącznie tym operatorom i państwom 
członkowskim, którzy w pełni wywiązują 
się z odnośnych zobowiązań prawnych. 
Wnioski składane przez beneficjentów, 
którzy nie przestrzegają obowiązujących 
przepisów WPRyb, nie powinny być 
rozpatrywane.

_________________ _________________

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 
decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 22).

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 
decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby uwzględnić szczególne 
warunki związane z WPRyb, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE) 
nr 1380/2013, i przyczynić się do 
przestrzegania przepisów WPRyb, należy 

(16) Aby uwzględnić szczególne 
warunki związane z WPRyb, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE) nr
1380/2013, i przyczynić się do pełnego 
przestrzegania przepisów WPRyb, należy 
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ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku 
do przepisów dotyczących wstrzymania 
biegu terminu i zawieszenia płatności oraz 
korekt finansowych, określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów]. 
W przypadku gdy państwo członkowskie 
lub beneficjent nie dopełnia swoich 
obowiązków wynikających z WPRyb lub 
w przypadku gdy Komisja ma dowody 
wskazujące na takie niedopełnienie, 
Komisja, w ramach środka 
zapobiegawczego, powinna mieć 
możliwość wstrzymania biegu terminów 
płatności. Oprócz możliwości wstrzymania 
biegu terminów płatności, w celu 
uniknięcia realnego ryzyka dokonania 
płatności w związku z wydatkiem 
niekwalifikowalnym, Komisja powinna 
mieć możliwość zawieszenia płatności 
i dokonania korekt finansowych 
w przypadkach poważnego naruszenia 
przepisów WPRyb przez państwo 
członkowskie.

ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku 
do przepisów dotyczących wstrzymania 
biegu terminu i zawieszenia płatności oraz 
korekt finansowych, określonych w
rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów]. 
W przypadku gdy państwo członkowskie 
lub beneficjent nie dopełnia swoich 
obowiązków wynikających z WPRyb lub 
w przypadku gdy Komisja ma dowody 
wskazujące na takie niedopełnienie, 
Komisja, w ramach środka 
zapobiegawczego, powinna mieć 
możliwość wstrzymania biegu terminów 
płatności. Oprócz możliwości wstrzymania 
biegu terminów płatności, w celu 
uniknięcia realnego ryzyka dokonania 
płatności w związku z wydatkiem 
niekwalifikowalnym, Komisja powinna 
mieć możliwość zawieszenia płatności 
i dokonania korekt finansowych 
w przypadkach poważnego naruszenia 
przepisów WPRyb przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W ostatnich kilku latach dzięki
WPRyb dokonano znacznych postępów, 
jeśli chodzi o przywracanie właściwej 
liczebności stad ryb, poprawę rentowności 
unijnej branży rybackiej i ochronę
ekosystemów morskich. Nadal jednak 
występują poważne problemy związane 
z realizacją celów społeczno-
ekonomicznych i środowiskowych 
WPRyb. Ten proces wymaga dalszego 
wsparcia po roku 2020, zwłaszcza 
w basenach morskich, w których postępy 
są wolniejsze.

(17) W ostatnich kilku latach w ramach
WPRyb podjęto szereg kroków na rzecz 
przywrócenia właściwej liczebności stad 
ryb, poprawy rentowności unijnej branży 
rybackiej i ochrony ekosystemów 
morskich. Nadal jednak występują 
poważne problemy związane z pełnym 
osiągnięciem celów społeczno-
ekonomicznych i środowiskowych 
WPRyb, w tym zobowiązania prawnego do 
przywrócenia i utrzymania wszystkich 
populacji stad ryb powyżej poziomów 
biomasy umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu. Ten proces wymaga dalszego 
wsparcia po roku 2020, zwłaszcza 



PE627.712v02-00 12/49 AD\1169823PL.docx

PL

w basenach morskich, w których postępy 
są wolniejsze.

Poprawka 12

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 i 
wyspiarskich 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 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Wdrożenie mechanizmów 
współzarządzania w rybołówstwie 
zawodowym i rekreacyjnym i w 
akwakulturze, z bezpośrednim udziałem 
zainteresowanych stron, takich jak 
administracja, sektor rybołówstwa i 
akwakultury, społeczność naukowa i 
społeczeństwo obywatelskie, które 
opierają swoją działania na równym 
podziale obowiązków w procesie 
decyzyjnym, a także na zarządzaniu 
adaptacyjnym opartym na wiedzy, 
informacjach i natychmiastowości, 
sprzyja realizacji celów WPRyb. EFMR 
powinien wspierać wdrażanie tych 
mechanizmów na szczeblu lokalnym.
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Uzasadnienie

Model współzarządzania rozwija swój maksymalny potencjał w ramach zarządzania 
bioekonomicznego, z poszanowaniem ekosystemów i podejścia ostrożnościowego. Model ten 
powinien zapewniać narzędzia umożliwiające reagowanie w czasie rzeczywistym na 
zmieniające się realia, które są obecne w zarządzaniu adaptacyjnym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFMR powinien wspierać 
realizację celów WPRyb związanych ze 
środowiskiem, gospodarką, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013. Takie wsparcie powinno 
zapewniać, aby działalność połowowa była 
zrównoważona środowiskowo 
w perspektywie długoterminowej oraz 
zarządzana w sposób spójny z celami, 
które polegają na osiąganiu korzyści 
ekonomicznych, społecznych 
i w dziedzinie zatrudnienia oraz na 
wkładzie w dostępność dostaw żywności.

(19) EFMR powinien przyczyniać się do 
osiągnięcia celów WPRyb związanych ze 
środowiskiem, gospodarką, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr
1380/2013. Takie wsparcie powinno 
zapewniać, aby działalność połowowa była 
zrównoważona środowiskowo w
perspektywie długoterminowej oraz 
zarządzana w sposób spójny z celami
określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, które polegają na 
przyczynianiu się do osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych i społecznych, a także 
korzyści w dziedzinie zatrudnienia, oraz na 
wkładzie w dostępność dostaw żywności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wsparcie z EFMR powinno mieć 
na celu osiągnięcie i utrzymanie 
zrównoważonego rybołówstwa w oparciu 
o maksymalny podtrzymywalny połów 
(MSY) oraz zminimalizowanie 
negatywnych skutków działalności 
połowowej dla ekosystemu morskiego. 
Wsparcie to powinno obejmować 
innowacje i inwestycje dotyczące 

(20) Wsparcie z EFMR powinno 
przyczynić się do terminowego osiągnięcia 
prawnego obowiązku przywrócenia i
utrzymania populacji wszystkich stad ryb 
powyżej poziomów biomasy 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu
oraz zminimalizowania, a w miarę 
możliwości wyeliminowania, negatywnego 
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niskoemisyjnych praktyk i technik 
połowowych o niskim wpływie na 
środowisko i odpornych na zmianę 
klimatu.

wpływu działalności połowowej na 
ekosystem morski. Wsparcie to powinno 
obejmować innowacje i inwestycje 
dotyczące niskoemisyjnych praktyk i
technik połowowych o niskim wpływie na 
środowisko, a także powinno wykluczać 
wszelkie inwestycje w metody połowowe 
wykorzystujące impulsy elektryczne.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Jedno z największych wyzwań w 
WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. 
Wiąże się on ze znacznymi zmianami 
w praktykach połowowych, co niekiedy 
pociąga za sobą wysokie koszty finansowe
dla tego sektora. Powinno zatem być 
możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia 
na innowacje i inwestycje, które wnoszą 
wkład w realizację obowiązku wyładunku, 
a poziom intensywności pomocy powinien 
być wyższy niż ten, który dotyczy innych 
operacji; przykładem takich inwestycji są 
inwestycje w selektywne narzędzia 
połowowe, ulepszanie infrastruktury 
portowej oraz wprowadzanie do obrotu 
niezamierzonych połowów. Fundusz 
powinien również zapewniać pomoc 
o maksymalnej intensywności 
w wysokości 100 % na projektowanie, 
rozwój, monitorowanie, ocenę 
i zarządzanie w odniesieniu do 
przejrzystych systemów wymiany 
uprawnień do połowów między państwami 
członkowskimi („wymiana kwot”), aby 
złagodzić efekt „gatunków dławiących” 
związany z obowiązkiem wyładunku.

(21) Obowiązek wyładunku to 
obowiązek prawny i jedno z głównych 
założeń WPRyb. Wiąże się to z 
zakończeniem niemożliwej do 
zaakceptowania przez środowisko praktyki 
rozładowywania, a także z istotnymi 
zmianami w praktykach połowowych dla 
tego sektora, czasami przy wysokich 
kosztach finansowych. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
wykorzystywać środki z EFMR do 
maksymalnego wspierania innowacji i
inwestycji, które przyczyniają się do pełnej 
i terminowej realizacji obowiązku 
wyładunku, a poziom intensywności 
pomocy powinien być znacznie wyższy niż
ten, który dotyczy innych operacji; 
przykładem takich inwestycji są inwestycje 
w selektywne narzędzia połowowe oraz 
tymczasowe i obszarowe środki 
selektywności, ulepszanie infrastruktury 
portowej oraz wprowadzanie do obrotu 
niezamierzonych połowów. Fundusz 
powinien również zapewniać pomoc 
o maksymalnej intensywności 
w wysokości 100 % na projektowanie, 
rozwój, monitorowanie, ocenę 
i zarządzanie w odniesieniu do 
przejrzystych systemów wymiany 
uprawnień do połowów między państwami 
członkowskimi („wymiana kwot”), aby 
złagodzić efekt „gatunków dławiących” 
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związany z obowiązkiem wyładunku.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Obowiązek wyładunku należy 
monitorować równomiernie w całym 
spektrum, od małych do dużych statków 
rybackich, w każdym państwie 
członkowskim Unii.

Uzasadnienie

Rybacy zajmujący się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w Irlandii i innych 
krajach od dawna stale skarżą się na to, że w przeciwieństwie do większych statków 
trudniejszych do skontrolowania, stanowią oni łatwy cel dla kontroli i sankcji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
innowacje i inwestycje na statkach 
rybackich zmierzające do poprawy 
zdrowia, bezpieczeństwa i warunków 
pracy, efektywności energetycznej oraz 
jakości połowów. Takie wsparcie nie 
powinno jednak prowadzić do zwiększenia 
zdolności połowowej ani możliwości 
lokalizacji ryb, a także nie powinno być 
przyznawane jedynie z tytułu 
przestrzegania wymogów, które na mocy 
prawa Unii lub prawa krajowego są 
obowiązkowe. Dzięki strukturze bez 
określonych z góry środków państwa 
członkowskie powinny samodzielnie 
określać szczegółowe zasady 
kwalifikowalności dotyczące tych 

(22) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
innowacje i inwestycje na statkach 
rybackich zmierzające do poprawy 
zdrowia, bezpieczeństwa i warunków 
pracy, efektywności energetycznej oraz 
jakości połowów, jak również wsparcie na 
rozwiązanie konkretnych problemów w 
zakresie ochrony zdrowia. Takie wsparcie 
nie powinno jednak prowadzić do 
zwiększenia zdolności połowowej ani 
możliwości lokalizacji ryb, a także nie 
powinno być przyznawane jedynie z tytułu 
przestrzegania wymogów, które na mocy 
prawa Unii lub prawa krajowego są 
obowiązkowe. Dzięki strukturze bez 
określonych z góry środków państwa 
członkowskie powinny samodzielnie 
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inwestycji. W odniesieniu do zdrowia, 
bezpieczeństwa i warunków pracy na 
statkach rybackich należy zezwolić na 
wyższy poziom intensywności pomocy niż 
w przypadku innych operacji.

określać szczegółowe zasady 
kwalifikowalności dotyczące tych 
inwestycji i wsparcia. W odniesieniu do 
zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy 
na statkach rybackich należy zezwolić na 
wyższy poziom intensywności pomocy niż 
w przypadku innych operacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne prowadzone jest przez statki 
rybackie o długości poniżej 12 metrów 
i niekorzystające z ciągnionych narzędzi 
połowowych. Do tego sektora zalicza się 
prawie 75 % wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i prawie połowa 
zatrudnionych w branży rybackiej. 
Podmioty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego są w szczególnym stopniu 
uzależnione od zdrowych stad, które 
stanowią główne źródło ich przychodów. 
Z tego względu EFMR powinien traktować 
je preferencyjnie dzięki intensywności 
pomocy wynoszącej 100 %, również 
z tytułu operacji związanych z kontrolą 
i egzekwowaniem, w dążeniu do 
propagowania zrównoważonych praktyk 
połowowych. Ponadto niektóre obszary 
wsparcia – tj. wsparcie na nabycie 
używanego statku i wymianę lub 
modernizację silnika – powinny być 
zarezerwowane dla łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie 
floty, w którym zdolność połowowa jest 
proporcjonalna do dostępnych uprawnień 
do połowów. Poza tym państwa 
członkowskie powinny do swoich 
programów włączyć plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, który należy monitorować 
na podstawie wskaźników, dla których 
należy określić cele pośrednie i cele 

(28) Łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne prowadzone jest przez statki 
rybackie o długości poniżej 12 metrów 
i niekorzystające z ciągnionych narzędzi 
połowowych. Do tego sektora zalicza się 
prawie 75 % wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i prawie połowa 
zatrudnionych w branży rybackiej. 
Podmioty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego są w szczególnym stopniu 
uzależnione od zdrowych stad, które 
stanowią główne źródło ich przychodów. Z
tego względu EFMR powinien traktować je 
preferencyjnie dzięki intensywności 
pomocy wynoszącej 100 %, również z
tytułu operacji związanych z kontrolą i
egzekwowaniem, w dążeniu do 
propagowania zrównoważonych praktyk 
połowowych zgodnie z celami WPRryb. 
Ponadto niektóre obszary wsparcia – tj. 
wsparcie na nabycie używanego statku i
wymianę lub modernizację silnika, a także 
wsparcie dla młodych rybaków – powinny 
być zarezerwowane dla łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie 
floty, w którym zdolność połowowa jest 
proporcjonalna do dostępnych uprawnień 
do połowów. Poza tym państwa 
członkowskie powinny do swoich 
programów włączyć plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, który należy monitorować 
na podstawie wskaźników, dla których 
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końcowe. należy określić cele pośrednie i cele 
końcowe.

Poprawka 20

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 % 
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.

(31) Rybołówstwo i zrównoważona 
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 21

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 

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej i ochrony akwakultury 
przed gatunkami inwazyjnymi i 
chorobami, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców. 
W niektórych państwach członkowskich 
nadal obowiązują zbyt złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Sprawia to, że 
sektor ma niepotrzebnie trudności z
poprawą wizerunku i konkurencyjności 
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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, 
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.

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, 
nadzoru nad konkretnymi chorobami i 
gatunkami inwazyjnymi, które wyrządzają 
akwakulturze poważne szkody, 
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.

Uzasadnienie

Poprawka zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. 
W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna 
sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI))

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Bezpieczeństwo żywnościowe jest 
uzależnione od wydajnych i dobrze 
zorganizowanych rynków, które 

(33) Bezpieczeństwo żywnościowe jest 
uzależnione od ochrony środowiska 
morskiego, zrównoważonego zarządzania 
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zapewniają przejrzystość, stabilność, 
jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak 
również informacji dla konsumentów. 
W tym celu w ramach EFMR powinno być 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie 
z celami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
(„rozporządzenie o wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury”)15. W szczególności 
wsparcie powinno być udostępniane na 
zakładanie organizacji producentów, 
realizację planów produkcji 
i wprowadzania do obrotu, wspieranie 
nowych rynków zbytu oraz opracowanie 
i upowszechnianie badań rynkowych.

zasobami rybnymi, pełnego wdrożenia 
WPRyb, wydajnych i dobrze 
zorganizowanych rynków, które 
zapewniają przejrzystość, stabilność, 
jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak 
również informacji dla konsumentów. 
W tym celu w ramach EFMR powinno być 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie 
z celami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
(„rozporządzenie o wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury”)15. W szczególności 
wsparcie powinno być udostępniane na 
zakładanie organizacji producentów, 
realizację planów produkcji 
i wprowadzania do obrotu, wspieranie 
nowych rynków zbytu oraz opracowanie 
i upowszechnianie badań rynkowych.

_________________ _________________

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Poprawka 23

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 

(35) Tworzenie miejsc pracy w
regionach nadbrzeżnych i wyspiarskich 
jest często 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 
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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 
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.

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 
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 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W ramach zarządzania dzielonego z 
EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na zrównoważoną 
niebieską gospodarkę poprzez gromadzenie 
i wykorzystywanie danych oraz 
zarządzanie tymi danymi w celu 
poszerzenia wiedzy o stanie środowiska 
morskiego. Celem takiego wsparcia 
powinno być spełnienie wymogów 
dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 
2009/147/WE, wspieranie planowania 
przestrzennego obszarów morskich oraz 
poprawa jakości danych i wymiany danych 

(37) W ramach zarządzania dzielonego z 
EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na zrównoważoną 
niebieską gospodarkę, która rozwija się 
zgodnie z zasadami ekologii, poprzez 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
oraz zarządzanie tymi danymi w celu 
poszerzenia wiedzy o stanie środowiska 
morskiego. Celem takiego wsparcia 
powinno być spełnienie wymogów 
dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy
2009/147/WE, wspieranie planowania 
przestrzennego obszarów morskich oraz 
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w ramach europejskiej sieci informacji 
i obserwacji środowiska morskiego.

poprawa jakości danych i wymiany danych 
w ramach europejskiej sieci informacji 
i obserwacji środowiska morskiego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że Unia to jeden ze 
światowych podmiotów polityki morskiej, 
jest silnie zaangażowana we wspieranie 
międzynarodowego zarządzania oceanami, 
zgodnie ze wspólnym komunikatem do 
Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
10 listopada 2016 r. zatytułowanym 
„Międzynarodowe zarządzanie oceanami –
program działań na rzecz przyszłości 
oceanów”17. Unijna polityka zarządzania 
oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, 
w której morza i oceany traktowane są 
w sposób zintegrowany. Międzynarodowe 
zarządzanie oceanami ma zasadnicze 
znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
a zwłaszcza celu zrównoważonego 
rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie oceanów, mórz 
i zasobów morskich), ale również dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
i czystości mórz i oceanów, ochrony na 
nich oraz zrównoważonego zarządzania 
nimi w przyszłości. Unia powinna 
wywiązać się z tych zobowiązań 
międzynarodowych i zdecydowanie 
propagować – na szczeblu dwustronnym, 
regionalnym i wielostronnym – lepsze 
międzynarodowe zarządzanie oceanami. 
Polegałoby ono m.in. na zapobieganiu 
nielegalnym, nieraportowanym 
i nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywaniu i eliminowaniu, 
poprawie ram międzynarodowego 
zarządzania oceanami, zmniejszeniu presji 

(40) Jako że Unia to jeden ze 
światowych podmiotów polityki morskiej, 
jest silnie zaangażowana we wspieranie 
międzynarodowego zarządzania oceanami, 
zgodnie ze wspólnym komunikatem do
Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
10 listopada 2016 r. zatytułowanym 
„Międzynarodowe zarządzanie oceanami –
program działań na rzecz przyszłości 
oceanów”17. Unijna polityka zarządzania 
oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, 
w której morza i oceany traktowane są 
w sposób zintegrowany. Międzynarodowe 
zarządzanie oceanami ma zasadnicze 
znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
a zwłaszcza celu zrównoważonego 
rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie oceanów, mórz 
i zasobów morskich), ale również dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
i czystości mórz i oceanów, ochrony na 
nich oraz zrównoważonego zarządzania 
nimi w przyszłości. Unia powinna 
wywiązać się z tych zobowiązań 
międzynarodowych i zdecydowanie 
propagować i prowadzić – na szczeblu 
dwustronnym, regionalnym i
wielostronnym – lepsze międzynarodowe 
zarządzanie oceanami. Polegałoby ono 
m.in. na zapobieganiu nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywaniu i
eliminowaniu, poprawie ram 
międzynarodowego zarządzania oceanami, 
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na morza i oceany, tworzeniu warunków 
sprzyjających zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce oraz ulepszeniu 
międzynarodowych badań naukowych 
i danych dotyczących mórz i oceanów.

zmniejszeniu presji na morza i oceany, 
tworzeniu warunków sprzyjających 
zrównoważonej niebieskiej gospodarce 
oraz ulepszeniu międzynarodowych badań 
naukowych i danych dotyczących mórz i
oceanów.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Procedury płatności na mocy 
obecnego EFMR zostały uznane za 
nieskuteczne, ponieważ po czterech latach 
stosowania wykorzystano jedynie 11 % 
środków. Procedurę tę należy usprawnić, 
aby przyspieszyć płatności na rzecz 
beneficjentów, w szczególności w 
odniesieniu do poszczególnych osób lub 
rodzin.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193922 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom (w tym 

(47) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193922 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom (w tym 
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nadużyciom finansowym), ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. 
W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia, 
w tym kontrole na miejscu i inspekcje, 
w celu ustalenia, czy miały miejsce 
nadużycie finansowe, korupcja lub 
jakiekolwiek inne nielegalne działanie, 
naruszające interesy finansowe Unii. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. 
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub 
podmiot, które otrzymują środki finansowe 
Unii, w pełni współpracują w celu ochrony 
interesów finansowych Unii, przyznają 
konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-
owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR 
i jego wdrażania interesy finansowe Unii 
były chronione, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii] 
i z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 

nadużyciom finansowym), ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. 
W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) powinien prowadzić dochodzenia, 
w tym kontrole na miejscu i inspekcje, 
w celu ustalenia, czy miały miejsce 
nadużycie finansowe, korupcja lub 
jakiekolwiek inne nielegalne działanie, 
naruszające interesy finansowe Unii. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
powinna prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. 
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub 
podmiot, które otrzymują środki finansowe 
Unii, w pełni współpracują w celu ochrony 
interesów finansowych Unii, przyznają 
konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-
owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR 
i jego wdrażania interesy finansowe Unii 
były chronione, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii] 
i z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
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przepisów]. przepisów].

_________________ _________________

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, 
s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, 
s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii 
(Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii 
(Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) W celu zwiększenia przejrzystości 
w zakresie wykorzystania funduszy 
unijnych i należytego zarządzania 
finansowego nimi, w szczególności 
wzmocnienia kontroli publicznej nad 
wykorzystanymi środkami finansowymi, 
pewne informacje na temat operacji 
finansowanych w ramach EFMR należy 
opublikować na stronie internetowej 
państwa członkowskiego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Gdy państwo członkowskie 
publikuje informacje na temat operacji 
finansowanych w ramach EFMR, musi 
przestrzegać przy tym przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

(48) W celu zwiększenia przejrzystości 
w zakresie wykorzystania funduszy 
unijnych i należytego zarządzania 
finansowego nimi, w szczególności 
wzmocnienia kontroli publicznej nad 
wykorzystanymi środkami finansowymi, 
wszystkie informacje na temat operacji 
finansowanych w ramach EFMR należy 
opublikować na stronie internetowej 
państwa członkowskiego zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów]. Gdy 
państwo członkowskie publikuje 
informacje na temat operacji 
finansowanych w ramach EFMR, musi 
przestrzegać przy tym przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

_________________ _________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „inwestycje produkcyjne 
w akwakulturę” oznaczają inwestycje 
w budowę, rozbudowę, modernizację lub 
wyposażenie obiektów produkcyjnych 
w sektorze akwakultury;

12) „inwestycje produkcyjne w
akwakulturę” oznaczają inwestycje w
budowę, rozbudowę, modernizację, 
innowacje lub wyposażenie obiektów 
produkcyjnych w sektorze akwakultury;



PE627.712v02-00 26/49 AD\1169823PL.docx

PL

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „zrównoważona niebieska 
gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe 
i międzysektorowe działania gospodarcze 
prowadzone na całym jednolitym rynku, 
związane z oceanami, morzami, 
wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w 
tym w regionach najbardziej oddalonych 
oraz państwach śródlądowych Unii), 
obejmujące sektory wschodzące 
i nierynkowe wyroby i usługi oraz zgodne 
z przepisami Unii w zakresie środowiska.

15) „zrównoważona niebieska 
gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe 
i międzysektorowe działania gospodarcze 
prowadzone zgodnie z zasadami ekologii 
na całym jednolitym rynku, związane z
oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami 
śródlądowymi (w tym w regionach 
najbardziej oddalonych oraz państwach 
śródlądowych Unii), obejmujące sektory 
wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi 
oraz zgodne z przepisami Unii w zakresie 
środowiska, aby przywrócić i odbudować 
ekosystemy morskie oraz chronić 
zagrożone zasoby naturalne, dobra i 
usługi.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „wspólne zarządzanie” oznacza 
uzgodnienie partnerskie, w ramach 
którego rząd, wspólnota lokalnych 
użytkowników zasobów (rybaków), 
podmioty zewnętrzne (organizacje 
pozarządowe, instytucje badawcze), a 
czasem inne zainteresowane strony z 
sektora rybołówstwa i zasobów 
przybrzeżnych (właściciele łodzi, podmioty 
zajmujące się handlem rybami, agencje 
kredytowe lub pożyczkowe, przemysł 
turystyczny itp.) wspólnie ponoszą 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji dotyczących zarządzania 
rybołówstwem i zarządzają tym procesem.
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Uzasadnienie

Definicja FAO z portalu FAO http://www.fao.org/faoterm/en/.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza;

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza, z uwzględnieniem aspektów 
społeczno-gospodarczych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności 
w akwakulturze oraz na rynkach;

2) wkład w bezpieczeństwo żywności i 
bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności i
zrównoważoności w akwakulturze oraz na 
rynkach;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wkład w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki oraz wsparcie 
dobrobytu społeczności nadbrzeżnych;

3) wkład w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki oraz wsparcie 
dobrobytu społeczności nadbrzeżnych i 
obszaru połowowego;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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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 
wieloletnią realizację EFMR na lata 2021–
2027 wynosi 6 140 000 000 EUR według 
cen bieżących.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej 15 % unijnego 
wsparcia finansowego przydzielonego 
każdemu państwu członkowskiemu 
przeznacza się na obszary wsparcia, 
o których mowa w art. 19 i 20. Państwa 
członkowskie, które nie mają dostępu do 
wód Unii, mogą stosować niższy odsetek 
w odniesieniu do zakresu zadań 
związanych z kontrolą oraz gromadzeniem 
danych.

skreśla się

Uzasadnienie

Przydział wsparcia należy ustalać zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami każdego państwa 
członkowskiego. Każdy nadmierny przydział prowadziłby do niewykorzystania środków lub 
niepotrzebnych wydatków.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszelkie środki, które nie zostały 
wykorzystane na mocy art. 19 i 20 na 
kontrolę i gromadzenie danych, można 
przydzielić Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
rozwoju sektorów zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki; b)

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
rozwoju sektorów zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, która rozwija się 
zgodnie z zasadami ekologii;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do każdego basenu 
morskiego Komisja sporządzi analizę, 
w której wskaże wspólne mocne i słabe 
strony basenu morskiego z punktu 
widzenia realizacji celów WPRyb, 
o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013. W stosownych 
przypadkach w analizie tej uwzględnia się 
obowiązujące strategie na rzecz basenów 
morskich i strategie makroregionalne.

5. W odniesieniu do każdego basenu 
morskiego Komisja, po zasięgnięciu opinii 
właściwych komitetów doradczych, 
sporządza analizę, w której wskazuje
wspólne mocne i słabe strony basenu 
morskiego z punktu widzenia realizacji 
celów WPRyb, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska, o 
czym mowa w dyrektywie 2008/56/WE. 
W stosownych przypadkach w analizie tej 
uwzględnia się obowiązujące strategie na 
rzecz basenów morskich i strategie 
makroregionalne.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ukierunkowany nadzór nad 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, które 
znacznie szkodzą wydajności sektora 
akwakultury i rybołówstwa;



PE627.712v02-00 30/49 AD\1169823PL.docx

PL

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wsparcie dla badań naukowych 
nad innowacyjnymi selektywnymi 
narzędziami połowowymi oraz ich 
wykorzystaniem w całej Unii, w tym także 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) najnowsze dane dotyczące 
wyników społeczno-ekonomicznych 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
w szczególności w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury;

e) najnowsze dane dotyczące 
równowagi między priorytetami 
środowiskowymi i wyników społeczno-
ekonomicznych zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, w szczególności w
sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wkład programu w łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej.

i) wkład programu w łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej, w tym przez ograniczenie emisji CO2

w drodze oszczędności paliwa.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Art. 107, 108 i 109 Traktatu nie 
mają jednak zastosowania do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i w ramach zakresu 
stosowania art. 42 Traktatu.

2. Art. 107, 108 i 109 Traktatu nie 
mają jednak zastosowania do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dopuścił się poważnego naruszenia 
przepisów określonego w art. 42 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828

lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1224/2009 lub w innych aktach 
prawnych przyjętych przez Parlament 
Europejski i Radę;

a) dopuścił się naruszenia przepisów 
określonego w art. 42 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1005/200828, art. 90 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 
lub w innych aktach prawnych przyjętych 
przez Parlament Europejski i Radę;

_________________ _________________

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, zmieniające 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 
286 z 29.10.2008, s. 1).

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, zmieniające 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 
286 z 29.10.2008, s. 1).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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jest nadal zobowiązany do spełniania 
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji oraz okres pięciu lat po dokonaniu 
końcowej płatności na rzecz tego 
beneficjenta.

jest nadal zobowiązany do spełniania
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji oraz po dokonaniu końcowej 
płatności na rzecz tego beneficjenta.

Uzasadnienie

Żaden podmiot ani beneficjent nie powinien dopuszczać się poważnych naruszeń, prowadzić 
połowów NNN ani popełniać innych przestępstw przeciwko środowisku.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia progu determinującego 
niedopuszczalność oraz długości okresu 
niedopuszczalności, o którym mowa 
w ust. 1 i 3; ten okres musi być 
proporcjonalny do charakteru, wagi, czasu 
trwania i powtarzalności poważnych
naruszeń, przestępstw lub nadużyć 
finansowych i musi wynosić co najmniej 
rok;

a) określenia progu determinującego 
niedopuszczalność oraz długości okresu 
niedopuszczalności, o którym mowa w ust.
1 i 3; ten okres musi być proporcjonalny do 
charakteru, wagi, czasu trwania i
powtarzalności naruszeń, przestępstw lub 
nadużyć finansowych i musi wynosić co 
najmniej rok;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowa i nabycie statków 
rybackich lub przywóz statków rybackich, 
chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;

b) budowa, nabycie lub modernizacja 
statków rybackich, w tym wymiana silnika
lub przywóz statków rybackich, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

Uzasadnienie

Modernizacja lub wymiana sprzętu często wiąże się z wyższą wydajnością i większą 
zdolnością połowu ryb. Modernizacja silnika jako taka i środki zastępcze podważałyby cel 
zrównoważonego rozwoju nr 14.6, który zakazuje przyznawania dotacji zwiększających 
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zdolności połowowe. Nawet jeżeli modernizacja lub wymiana starych silników jest 
uzależniona od zapewnienia ich równej lub mniejszej mocy, niekoniecznie przełoży się to na 
zmniejszenie zdolności połowowej statku. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że
statki wyposażone w silniki „efektywne paliwowo” nadal są zachęcane do zwiększenia 
nakładów połowowych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) operacje obejmujące wszelkie 
formy połowów elektrycznych;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) bezpośrednie zarybianie, chyba że 
zostało ono wyraźnie przewidziane 
w unijnym akcie prawnym jako środek 
ochrony lub polega na zarybianiu 
eksperymentalnym;

g) bezpośrednie zarybianie, chyba że 
zostało ono wyraźnie przewidziane w
unijnym akcie prawnym jako środek 
ochrony bądź ponownego 
zagospodarowania lub polega na 
zarybianiu eksperymentalnym;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) inwestycje na statkach rybackich, 
które są niezbędne do zapewnienia 
zgodności z wymogami przewidzianymi 
w prawie unijnym lub krajowym, w tym 
wymogami związanymi z obowiązkami 
Unii w kontekście regionalnych 
organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem;

skreśla się
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Uzasadnienie

Trudno zrozumieć, dlaczego inwestycje nie miałyby kwalifikować się do otrzymania wsparcia, 
jeśli są one niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych związanych np. z nowym 
sprzętem, systemami monitorowania lub zmianą narzędzi.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) inwestycje na statkach rybackich, 
które w ciągu dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku 
o wsparcie prowadziły działalność 
połowową na morzu przez mniej niż 60 
dni w roku.

skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) koszty operacyjne, takie jak 
ubezpieczenie, koszty ogólne, paliwo lub 
wyposażenie statków rybackich, które 
sprawiają, że są one operacyjne lub 
nawigacyjne, takie jak liny, obowiązkowe 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa lub 
ochrony i usługi w zakresie konserwacji.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie przydzielane na 
podstawie niniejszego rozdziału musi 
wnosić wkład w realizację celów WPRyb 
związanych ze środowiskiem, gospodarką, 

1. Wsparcie przydzielane na 
podstawie niniejszego rozdziału musi 
wnosić wkład w realizację celów WPRyb 
związanych ze środowiskiem, gospodarką, 
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społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.

społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr
1380/2013, i musi wspierać dialog 
społeczny między stronami.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych;

c) tworzenie i wzmocnienie łańcucha 
wartości sektora i wspieranie strategii 
marketingowych;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ułatwianie dostępu do kredytów, 
produktów ubezpieczeniowych i 
instrumentów finansowych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poprawa zdrowia, bezpieczeństwa 
i warunków pracy na statkach rybackich;

e) poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i
warunków pracy na statkach rybackich, co 
pozwoli przyciągnąć większą liczbę 
młodych ludzi i znacznie ograniczyć 
przyczyny wypadków morskich;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce;

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce, która rozwija się zgodnie z 
zasadami ekologii;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) utworzenie odpowiedniego 
środowiska dla opracowania 
współzarządzanych planów lokalnych.

Uzasadnienie

Model współzarządzania rozwija swój maksymalny potencjał w ramach zarządzania 
bioekonomicznego, z poszanowaniem ekosystemów i podejścia ostrożnościowego. Model ten 
powinien zapewniać narzędzia umożliwiające reagowanie w czasie rzeczywistym na 
zmieniające się realia, które są obecne w zarządzaniu adaptacyjnym.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wsparcie, o którym mowa 
w ust. 1, przydziela się w formie 
rekompensaty za trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, muszą zostać
spełnione następujące warunki:

2. W wyjątkowych przypadkach
wsparcie, o którym mowa w ust. 1, można 
przydzielać w formie rekompensaty za 
trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej, pod warunkiem że zostaną
spełnione następujące warunki:

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaprzestanie działalności stanowi 
jedno z narzędzi w planie działania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

a) zaprzestanie działalności stanowi 
jedno z narzędzi w planie działania na 
rzecz zmniejszenia zdolności połowowej 
floty, o którym mowa w art. 22 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zaprzestanie prowadzi do 
całkowitej redukcji zdolności połowowej, 
ponieważ otrzymane środki nie są 
ponownie inwestowane w sektor;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EFMR może wspierać 
przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa i 
akwakultury w uzyskiwaniu dostępu do 
narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak 
zachęty związane z polisami 
ubezpieczeniowymi lub funduszami 
wspólnego inwestowania, w celu pokrycia 
strat spowodowanych jednym lub większą 
liczbą następujących zdarzeń:

a) klęski żywiołowe;

b) niekorzystne zjawiska klimatyczne;

c) nagłe zmiany jakości lub ilości wody, za 
które dany podmiot nie jest 
odpowiedzialny;

d) choroby w akwakulturze lub awaria 
bądź zniszczenie obiektów produkcyjnych, 
za które dany podmiot nie ponosi 
odpowiedzialności;
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e) koszty ratowania rybaków lub statków 
rybackich w razie wypadków na morzu 
podczas prowadzenia przez nich 
działalności połowowej.

Uzasadnienie

Na wzór sektora akwakultury proponuje się zezwolić na wykorzystanie wsparcia z EFMR na 
narzędzia zarządzania ryzykiem, np. zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub 
wnoszenia wkładów w fundusze wspólnego inwestowania, aby uwzględnić przyczyny 
określone w lit. a)-e).

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej 
90 kolejnych dni; oraz

a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana;

Uzasadnienie

W niektórych basenach morskich UE statki prowadzące połowy przy zastosowaniu okrężnic i 
włoków dennych co roku zaprzestają działalności przez okres 30–60 dni, w zależności od 
różnych zmiennych, takich jak segment działalności połowowej czy specyfika połowów. Z tej 
przyczyny należy uwzględnić czasowe zaprzestanie działalności niezależnie od tego, jak długo 
obowiązuje.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W okresie zaprzestania działalności 
cała działalność połowowa prowadzona 
przez odnośne statki i odnośnych rybaków 
zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy 
organ upewnia się, że dany statek 
zaprzestał wszelkiej działalności 
połowowej w okresie nadzwyczajnego 
zaprzestania działalności oraz że 

5. W okresie zaprzestania działalności 
cała działalność połowowa prowadzona 
przez odnośne statki i odnośnych rybaków 
zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy 
organ gwarantuje, że dany statek 
zaprzestał wszelkiej działalności 
połowowej w okresie nadzwyczajnego 
zaprzestania działalności oraz że 
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zapobieżono nadmiernej rekompensacie 
wynikającej z wykorzystywania statku do 
innych celów.

zapobieżono nadmiernej rekompensacie 
wynikającej z wykorzystywania statku do 
innych celów.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

1. EFMR może wspierać finansowanie 
środków na rzecz tymczasowego 
zaprzestania działalności połowowej w 
następujących przypadkach:

a) w okresach zamkniętych;

b) jeśli tymczasowe zaprzestanie zostało 
określone w planie zarządzania przyjętym 
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/2006 lub w planie wieloletnim 
przyjętym zgodnie z art. 9 i 10 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy, 
na podstawie informacji naukowych, 
zmniejszenie nakładu połowowego jest 
konieczne do osiągnięcia celów, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może być udzielane na okres maksymalnie 
sześciu miesięcy na statek w latach 2021–
2027.

3. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się jedynie:

a) właścicielom lub operatorom unijnych 
statków rybackich, które są 
zarejestrowane jako aktywne oraz które w 
ostatnich dwóch latach poprzedzających 
datę złożenia wniosku o wsparcie przez 
średnio co najmniej 90 dni prowadziły 
działalność połowową na morzu; lub

b) rybakom, którzy w ostatnich dwóch 
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latach poprzedzających datę złożenia 
wniosku o wsparcie przez średnio co 
najmniej 90 dni pracowali na morzu na 
pokładzie unijnego statku rybackiego, 
którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie.

4. Cała działalność połowowa prowadzona 
przez statek lub rybaków zostaje 
faktycznie zawieszona. Właściwa 
instytucja upewnia się, że dany statek 
zaprzestał wszelkiej działalności 
połowowej w okresie, którego dotyczy 
tymczasowe zaprzestanie.

Uzasadnienie

Konieczne jest ponowne wprowadzenie powyższego środka, ponieważ okazał się on bardzo 
skuteczny we wszystkich okresach programowania, w których został wdrożony.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie 
i wykorzystywanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych oraz zarządzanie tymi danymi, 
o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz 
art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i 
co określono szczegółowo 
w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na 
podstawie krajowych planów prac, 
o których mowa w art. 6 rozporządzenia 
(UE) 2017/1004.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
do celów zarządzania rybołówstwem i
celów naukowych oraz zarządzanie tymi 
danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 
oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr
1380/2013 i co określono szczegółowo w
rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na 
podstawie krajowych planów prac, o
których mowa w art. 6 rozporządzenia 
(UE) 2017/1004.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu wykazu i ilości, 3. Przy ustalaniu wykazu i ilości, o
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o których mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie uwzględniają wszystkie 
istotne czynniki, w szczególności 
konieczność zapewnienia, aby 
rekompensata była zgodna z przepisami
WPRyb.

których mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie uwzględniają wszystkie 
istotne czynniki, w szczególności 
konieczność zapewnienia, aby 
rekompensata spełniała przepisy WPRyb.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rekompensaty dla rybaków za 
wyławianie z morza utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich;

a) rekompensaty dla rybaków za 
wyławianie z morza utraconych narzędzi 
połowowych i pasywne zbieranie odpadów 
morskich;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akwakultura Zrównoważona akwakultura

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt 
w akwakulturze zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932

oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
zapewniać wsparcie służące rozwiązaniu 
konkretnych problemów w sektorze, do 
powstania których przyczyniły się 
inwazyjne gatunki obce, oraz promować 
dobrostan zwierząt w akwakulturze 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932

oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

_________________ _________________

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania 
wydatkami odnoszącymi się do łańcucha 
żywnościowego, zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego 
do reprodukcji roślin, zmieniające 
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE 
i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
(WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje 
Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG 
i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, 
s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania 
wydatkami odnoszącymi się do łańcucha 
żywnościowego, zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego 
do reprodukcji roślin, zmieniające 
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE 
i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
(WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje 
Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG 
i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, 
s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. W 
kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna 
sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI)), w tym w odniesieniu do inwazyjnych 
gatunków obcych Ocenebra inornata oraz choroby zwierzęcej herpeswirusa u ostryg.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na działania, które przyczyniają 
się do realizacji celów wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury, o których mowa w art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
określonych szczegółowo 
w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. 
Można ponadto przydzielać wsparcie na 
działania wspierające wprowadzanie do 
obrotu, jakość i wartość dodaną produktów 
rybołówstwa i akwakultury.

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na działania, które przyczyniają 
się do realizacji celów wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa 
i akwakultury, o których mowa w art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
określonych szczegółowo 
w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. 
Można ponadto przydzielać wsparcie na 
działania wspierające wprowadzanie do 
obrotu, jakość i wartość dodaną produktów 
rybołówstwa i zrównoważonej 
akwakultury.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać jedynie 
w postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] oraz z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać na łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne jedynie w postaci 
instrumentów finansowych przewidzianych 
w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] oraz z funduszu InvestEU 
zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki
zgodnej z zasadami ekologii oraz wsparcie 
dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Poprawka 75
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na gromadzenie 
i wykorzystywanie danych oraz 
zarządzanie tymi danymi w celu 
poszerzenia wiedzy o stanie środowiska 
morskiego, aby:

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na gromadzenie, analizowanie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
oraz zarządzanie tymi danymi w celu 
poszerzenia wiedzy o stanie środowiska 
morskiego, aby:

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 90 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], jeżeli 
dowody wskazują na naruszenie przepisów 
WPRyb przez państwo członkowskie, 
Komisja może wstrzymać bieg terminu 
płatności w przypadku całości lub części 
wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie 
przepisów ma wpływ na wydatki zawarte 
we wniosku o płatność, na podstawie 
których wnioskuje się o płatność okresową.

1. Zgodnie z art. 90 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów], jeżeli 
dowody wskazują na naruszenie przepisów 
WPRyb lub właściwego unijnego 
prawodawstwa środowiskowego przez 
państwo członkowskie, Komisja może 
wstrzymać bieg terminu płatności w
przypadku całości lub części wniosku o
płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma 
wpływ na wydatki zawarte we wniosku o
płatność, na podstawie których wnioskuje 
się o płatność okresową.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze w celu 
zawieszenia całości lub części płatności 
okresowych w ramach programu 
w przypadku poważnego naruszenia przez 

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze w celu 
zawieszenia całości lub części płatności 
okresowych w ramach programu w
przypadku poważnego naruszenia przez 
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państwo członkowskie przepisów WPRyb, 
jeżeli to poważne naruszenie przepisów ma 
wpływ na wydatki zawarte we wniosku 
o płatność, na podstawie których 
wnioskuje się o płatność okresową.

państwo członkowskie przepisów WPRyb
lub właściwego unijnego prawodawstwa 
środowiskowego, jeżeli to poważne 
naruszenie przepisów ma wpływ na 
wydatki zawarte we wniosku o płatność, na 
podstawie których wnioskuje się o płatność 
okresową.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na wydatki ujęte we wniosku 
o płatność mają wpływ przypadki 
poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie przepisów WPRyb, które 
skutkowały zawieszeniem płatności na 
mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, 
a dane państwo członkowskie nadal nie jest 
w stanie wykazać, że podjęło konieczne 
działania zaradcze, by zapewnić zgodność 
z obowiązującymi przepisami oraz ich 
egzekwowanie w przyszłości.

b) na wydatki ujęte we wniosku o
płatność mają wpływ przypadki 
poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie przepisów WPRyb lub 
właściwego unijnego prawodawstwa 
środowiskowego, które skutkowały 
zawieszeniem płatności na mocy art. 34 
niniejszego rozporządzenia, a dane 
państwo członkowskie nadal nie jest w
stanie wykazać, że podjęło konieczne 
działania zaradcze, by zapewnić zgodność 
z obowiązującymi przepisami oraz ich 
egzekwowanie w przyszłości.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja podejmuje decyzję 
o kwocie korekty, uwzględniając charakter, 
wagę, czas trwania i powtarzalność 
poważnego naruszenia przepisów WPRyb 
przez państwo członkowskie lub 
beneficjenta oraz znaczenie wkładu z 
EFMR dla działalności gospodarczej 
beneficjenta.

2. Komisja podejmuje decyzję o
kwocie korekty, uwzględniając charakter, 
wagę, czas trwania i powtarzalność 
poważnego naruszenia przepisów WPRyb
lub właściwego unijnego prawodawstwa 
środowiskowego przez państwo 
członkowskie lub beneficjenta oraz 
znaczenie wkładu z EFMR dla działalności 
gospodarczej beneficjenta.
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli nie można dokładnie określić 
kwoty wydatków związanych 
z naruszeniem przepisów WPRyb przez 
państwo członkowskie, Komisja stosuje 
stawkę ryczałtową lub ekstrapolowaną 
korektę finansową zgodnie z ust. 4.

3. Jeżeli nie można dokładnie określić 
kwoty wydatków związanych z
naruszeniem przepisów WPRyb lub 
właściwego unijnego prawodawstwa 
środowiskowego przez państwo 
członkowskie, Komisja stosuje stawkę 
ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę 
finansową zgodnie z ust. 4.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu niebieskiej gospodarki;

a) wspieranie zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu niebieskiej gospodarki, która 
rozwija się zgodnie z zasadami ekologii;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) doskonalenie umiejętności 
związanych z morzem, szerzenie 
podstawowej wiedzy o morzach i oceanach 
oraz poprawę wymiany danych społeczno-
ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

d) doskonalenie umiejętności 
związanych z morzem, szerzenie 
podstawowej wiedzy o morzach i oceanach 
oraz poprawę wymiany danych
środowiskowych i społeczno-
ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki;
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zmniejszyć obciążenia 
finansowe spoczywające na rybakach, 
należy przyspieszyć procedury płatności 
związane z niniejszym rozporządzeniem. 
Komisja ocenia bieżące wyniki w celu 
poprawy i przyspieszenia procesu 
płatności.
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