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OPINIA

Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, 
(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carlos Iturgaiz
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisji Rybołówstwa:

- z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony dnia 14 września 2016 r. wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia wprowadzającego nowe zasady finansowe UE oraz 
zmieniającego szereg przepisów branżowych, w szczególności rozporządzenie (UE) nr 
1303/2013 (wspólne i ogólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR));

- uważa za korzystne propozycje Komisji dotyczące uproszczenia procedur dla 
odbiorców środków finansowych UE, ograniczenia istniejących licznych poziomów 
kontroli do jednego poziomu, stosowania do działań hybrydowych tylko jednego zbioru 
przepisów, wprowadzenia elastyczności w zarządzaniu budżetem, skoncentrowania się 
na wynikach i usprawnienia sprawozdawczości, uproszczenia administracji UE oraz 
umożliwienia obywatelom zaangażowania;

- jego obawy wzbudza jednak fakt, że na mocy nowych przepisów możliwe stałoby się 
wykorzystanie EFMR do finansowania reform strukturalnych niezwiązanych z polityką 
rybołówstwa;

- podkreśla, że należy uniemożliwić państwom członkowskim przeznaczanie funduszy 
pochodzących z EFMR na inne cele;

- podkreśla, że ważne jest, by wszelkie środki pochodzące z EFMR były przeznaczane 
wyłącznie na realizację reform strukturalnych związanych z wdrażaniem wspólnej 
polityki rybołówstwa, w tym z kontrolą i gromadzeniem danych naukowych;

- podkreśla konieczność dodatkowego wzmocnienia roli władz lokalnych i regionalnych 
we wdrażaniu EFMR;

- wyraża ubolewanie w związku z faktem, że dla tak złożonego wniosku nie 
przeprowadzono oceny skutków;

- uważa, że konsultacje publiczne w sprawie rewizji rozporządzenia finansowego były 
zbyt krótkotrwałe, niedostatecznie szczegółowe i nie obejmowały wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

- uznaje za bardzo niekorzystne, że nie może wyrazić swojej opinii i przedstawić 
poprawek do części wniosku ustawodawczego, która potencjalnie najbardziej jej 
dotyczy, a mianowicie do art. 265 wniosku Komisji (COM(2016)0605); zostało to 
przewidziane w protokole ustaleń zatwierdzonym przez Konferencję Przewodniczących 
Komisji, który zezwala Komisji Rybołówstwa jedynie na sporządzenie opinii dla 
Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej w ramach współpracy na mocy art. 
55 Regulaminu, podczas gdy wspomniany art. 265 podlega wyłącznej kompetencji 
Komisji Rozwoju Regionalnego (zaangażowanej w prace BUDG/CONT na mocy art. 
54 Regulaminu); oznacza to, że poszczególni członkowie Komisji Rybołówstwa mogą 
złożyć poprawki do tej części, jedynie kierując je indywidualnie, nie zaś w imieniu 
Komisji Rybołówstwa, do Komisji Rozwoju Regionalnego na mocy art. 208 
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Regulaminu.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej, 
jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Aby zapewnić odpowiednią debatę 
między Parlamentem i Radą nad 
wnioskiem Komisji, należało ustalić 
odpowiedniejsze terminy.

Uzasadnienie

Parlament Europejski ubolewa nad tym, że terminy przewidziane na debatę nad tym 
wnioskiem uniemożliwiają odpowiednie uwzględnienie opinii współustawodawcy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 178 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(178a) Środki finansowe w ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego należy przeznaczać wyłącznie 
na wsparcie wspólnej polityki rybołówstwa 
w zakresie ochrony żywych zasobów 
morza, zarządzania połowami i flotami 
eksploatującymi te zasoby, w zakresie 
żywych zasobów słodkowodnych i zasobów 
akwakultury, a także przetwarzania i 
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wprowadzania do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 178 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(178b) Przeniesienie środków z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych do instrumentów 
ustanowionych na mocy rozporządzenia 
finansowego lub na mocy rozporządzeń 
sektorowych nie może w żadnym wypadku 
zagrozić właściwemu wdrażaniu strategii 
sektorowych poprzez promowanie 
wykorzystania instrumentów finansowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby propagować najlepsze praktyki w 
zakresie wdrażania funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRG oraz 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
Komisja może, w celach informacyjnych, 
udostępnić organom odpowiedzialnym za 
zarządzanie i działania w zakresie kontroli 
przewodnik metodyczny przedstawiający 
jej własną strategię kontroli oraz podejście 
do niej, a także zawierający listy kontrolne 
oraz przykłady najlepszych praktyk. 
Przewodnik ten jest aktualizowany zawsze, 
gdy jest to konieczne.

Aby propagować najlepsze praktyki w 
zakresie wdrażania funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRG oraz 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
Komisja może, w celach informacyjnych, 
udostępnić organom odpowiedzialnym za 
zarządzanie i działania w zakresie kontroli 
przewodnik metodyczny przedstawiający 
jej własną strategię kontroli oraz podejście 
do niej, a także zawierający listy kontrolne 
oraz przykłady najlepszych praktyk. 
Przewodnik ten jest aktualizowany zawsze, 
gdy jest to konieczne.
Realizacja programów krajowych i 
programów realizowanych na szczeblu 
niższym niż krajowy wymaga 
kompleksowego systemu zarządzania i 
kontroli na szczeblu krajowym i niższym 
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niż krajowy w odniesieniu do wszystkich 
zobowiązań finansowych, w oparciu o 
ścisłą współpracę między organami 
zarządzającymi na szczeblu krajowym i 
niższym niż krajowy a Komisją. Komisja 
co roku sporządza sprawozdanie i 
publikuje oceny okresowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Aby określić szczegółowe i 
właściwe strategie i środki, Komisja 
promuje przygotowywanie regionalnych 
programów operacyjnych zgodnie z 
zasadami proporcjonalności i 
pomocniczości oraz z uwzględnieniem 
kompetencji regionalnych.

Uzasadnienie

Regiony powinny móc korzystać z przysługującego im prawa do udziału w procesie 
decyzyjnym dotyczącym kwestii wchodzących w zakres ich kompetencji. W związku z tym 
regiony mające kompetencje w sektorze rybołówstwa powinny móc przygotowywać 
regionalne programy operacyjne i zarządzać nimi.
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