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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Program na rzecz wspierania reformy strukturalnej ma na celu przyczynianie się do reform 

instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych w państwach członkowskich, poprzez 

zapewnienie im wsparcia z części pomocy technicznej przewidzianej w funduszach 

strukturalnych. Pula środków finansowych przewidzianych na realizację programu wynosi 

142,8 mln EUR i środki te mają być wydatkowane przez okres czterech lat. Kwoty te będą 

odliczane od środków przyznawanych na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w ramach 

limitu 0,35 % kwoty ogólnej. Ponadto państwa członkowskie będą mogły dorzucić do tych 

kwot zasoby finansowe, dokonując przesunięcia na rzecz programu części środków 

przewidzianych na pomoc techniczną z inicjatywy państw członkowskich. W przypadku 

wspólnej polityki rybołówstwa pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich może 

wynieść do 6 % całkowitej kwoty programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie możliwością wykorzystania EFMR na finansowanie 

reform strukturalnych niezwiązanych z rybołówstwem. W gruncie rzeczy nie ma przeszkód, 

aby państwo członkowskie dokonało przeniesienia części funduszy na pomoc techniczną z 

EFMR na inne cele. Sprawozdawca proponuje zatem ścisłe ukierunkowanie ewentualnego 

finansowania z EFMR na wprowadzanie reform strukturalnych powiązanych z realizacją 

wspólnej polityki rybołówstwa.  

Państwa członkowskie mają poważne trudności z realizacją obowiązku wyładunku, więc 

mechanizm ten może im to ułatwić. Wśród celów jest również nasilenie kontroli i 

usprawnienie gromadzenia danych naukowych. EFMR jest funduszem przeznaczonym na 

rybołówstwo i jego środki powinny być na nie wydatkowane. 

POPRAWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a)  Mając na uwadze, że Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki dysponuje 

ograniczonymi środkami finansowymi w 

stosunku do innych funduszy unijnych, 

przeniesienie środków przeznaczonych na 

pomoc techniczną z inicjatywy państwa 

członkowskiego powinno służyć wyłącznie 

wspieraniu reform strukturalnych 

powiązanych z realizacją wspólnej polityki 
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rybołówstwa, w tym kontroli i 

gromadzeniu danych naukowych. 

Uzasadnienie 

Finansowanie programu wspierania reformy strukturalnej z EFMR powinno być 

ukierunkowane wyłącznie na realizację wspólnej polityki rybołówstwa. 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  polityki dotyczące sektora 

rolnictwa i zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich; oraz  

e)  polityki dotyczące sektora 

rolnictwa, zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich oraz realizacji 

wspólnej polityki rybołówstwa; 

Uzasadnienie 

Należy dodać odniesienie do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa w celu umożliwienia 

ukierunkowania ewentualnego wsparcia z EFMR na ten cel. 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a.  Środki, o których mowa w ust. 2, 

pochodzące z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, wykorzystuje się 

wyłącznie na wsparcie działań 

przyczyniających się do realizacji 

wspólnej polityki rybołówstwa, w tym 

kontroli i gromadzenia danych 

naukowych. 

Uzasadnienie 

Finansowanie programu wspierania reformy strukturalnej z EFMR powinno być 

ukierunkowane wyłącznie na realizację wspólnej polityki rybołówstwa. 
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