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Poprawka 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. es

Poprawka 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki w dużej mierze zależy od 
partnerstw zawieranych między 

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

podmiotami lokalnymi i wspierających 
żywotność społeczności i gospodarek 
nadbrzeżnych. EFMRA powinien 
zapewnić narzędzia wspierania takich 
partnerstw. W tym celu wsparcie na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność 
powinno być udostępniane według metody 
zarządzania dzielonego. Takie rozwiązanie 
powinno sprzyjać zróżnicowaniu 
gospodarczemu w skali lokalnej dzięki 
rozwojowi rybołówstwa przybrzeżnego 
i słodkowodnego, akwakultury 
i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność powinny zapewniać, aby 
społeczności lokalne w lepszy sposób 
wykorzystywały możliwości 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
i czerpały z nich korzyści, wykorzystując 
i rozwijając zasoby środowiskowe, 
kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku 
z tym każde partnerstwo lokalne powinno 
być zgodne z głównymi założeniami 
odpowiedniej strategii i zapewniać 
wyważony udział i reprezentatywność 
wszystkich zainteresowanych stron 
działających w lokalnej zrównoważonej 
niebieskiej gospodarce.

Or. en

Poprawka 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki w dużej mierze zależy od 
partnerstw zawieranych między 
podmiotami lokalnymi i wspierających 
żywotność społeczności i gospodarek 
nadbrzeżnych. EFMR powinien zapewnić 
narzędzia wspierania takich partnerstw. W 
tym celu wsparcie na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność powinno być 
udostępniane według metody zarządzania 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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dzielonego. Takie rozwiązanie powinno 
sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu w 
skali lokalnej dzięki rozwojowi 
rybołówstwa przybrzeżnego i 
słodkowodnego, akwakultury i 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność powinny zapewniać, aby 
społeczności lokalne w lepszy sposób 
wykorzystywały możliwości 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i 
czerpały z nich korzyści, wykorzystując i 
rozwijając zasoby środowiskowe, 
kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku 
z tym każde partnerstwo lokalne powinno 
być zgodne z głównymi założeniami 
odpowiedniej strategii i zapewniać 
wyważony udział i reprezentatywność 
wszystkich zainteresowanych stron 
działających w lokalnej zrównoważonej 
niebieskiej gospodarce.

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

skreśla się
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danych w ramach europejskiej sieci 
informacji i obserwacji środowiska 
morskiego.

Or. es

Poprawka 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
w ramach europejskiej sieci informacji i 
obserwacji środowiska morskiego.

(37) W ramach zarządzania dzielonego z 
EFMRA 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 i słodkowodnego. Celem 
takiego wsparcia powinno być spełnienie 
wymogów dyrektywy 92/43/EWG 
i dyrektywy 2009/147/WE, wspieranie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich, zrównoważoność sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz poprawa 
jakości danych i wymiany danych 
w ramach europejskiej sieci informacji 
i obserwacji środowiska morskiego.

Or. en

Poprawka 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(37) W ramach zarządzania dzielonego z 
EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na zrównoważoną 
niebieską gospodarkę, która rozwija się 
zgodnie z zasadami ekologii, poprzez 
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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 
w ramach europejskiej sieci informacji i 
obserwacji środowiska morskiego.

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 
w ramach europejskiej sieci informacji 
i obserwacji środowiska morskiego.

Or. en

Poprawka 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
w ramach europejskiej sieci informacji i 
obserwacji środowiska morskiego.

(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 i zasobów. 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 w ramach europejskiej 
sieci informacji i obserwacji środowiska 
morskiego.

Or. en

Poprawka 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. es

Poprawka 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ramach zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego EFMR 
należy koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Obejmuje to wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania w 
zakresie polityki morskiej, promowanie
transferu i wykorzystywania wyników 

(38) W ramach zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego EFMR 
należy koncentrować się na tworzeniu 
warunków sprzyjających zrównoważonej 
niebieskiej gospodarce prowadzącej do 
zdrowego środowiska morskiego dzięki 
wspieraniu zintegrowanego sprawowania 
rządów i zarządzania w polityce morskiej, 
wspieraniu transferu i wykorzystywania 
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badań naukowych, innowacji i technologii 
w niebieskiej gospodarce, doskonalenie
umiejętności związanych z morzem, 
szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i 
oceanach oraz poprawę wymiany danych 
społeczno-ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieranie zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki oraz opracowanie serii
projektów oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych. W 
wymienionych wyżej dziedzinach należy 
odpowiednio uwzględnić specyficzną 
sytuację regionów najbardziej oddalonych.

wyników badań naukowych, innowacji i 
technologii w niebieskiej gospodarce, 
doskonaleniu umiejętności związanych z 
morzem, szerzeniu podstawowej wiedzy o 
morzach i oceanach oraz poprawie
wymiany danych środowiskowych i
społeczno-ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieraniu zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki oraz opracowaniu szeregu
projektów oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych. 
W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka wymaga, by działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa była nieodłącznym elementem ekosystemu morskiego, dlatego należy utrzymać 
równowagę między poprawą warunków życia i zwiększaniem dobrobytu lokalnych 
społeczności nadbrzeżnych a ochroną ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska 
gospodarka przyniesie dodaną wartość ekonomiczną środowiska morskiego tylko wtedy, gdy 
będzie możliwe zachowanie i ochrona zasobów i ekosystemów morskich.

Poprawka 306
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ramach zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego EFMR 
należy koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. 
Obejmuje to wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania w 
zakresie polityki morskiej, promowanie 
transferu i wykorzystywania wyników 
badań naukowych, innowacji i technologii 
w niebieskiej gospodarce, doskonalenie 

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

umiejętności związanych z morzem, 
szerzenie podstawowej wiedzy o morzach 
i oceanach oraz poprawę wymiany danych 
społeczno-ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmianę klimatu 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz opracowanie serii projektów oraz 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych i wysp uwzględnionych w art. 
174 TFUE.

Or. fr

Poprawka 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) 60 % mórz i oceanów leży poza 
granicami jurysdykcji państwowej. 
Oznacza to, że za te obszary odpowiada 
wspólnie społeczność międzynarodowa. 
Większość problemów związanych z 
morzami i oceanami, np. przełowienie, 
zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, 
zanieczyszczenie i zanik różnorodności 
biologicznej, ma charakter transgraniczny i 
z tego powodu wymaga reakcji zbiorowej. 
Na mocy Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, której 
Unia jest stroną zgodnie z decyzją Rady 
98/392/WE16, ustanowiono wiele 
uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji i 
szczegółowych ram, aby regulować 
działalność człowieka na morzach i 
oceanach oraz zarządzać tą działalnością. 
Od kilku lat panuje powszechna opinia, że 
środowiskiem morskim i działalnością 
człowieka na morzu należy zarządzać w 
sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić 
coraz większej presji na to środowisko.

(39) 60 % mórz i oceanów leży poza 
granicami jurysdykcji państwowej. 
Oznacza to, że za te obszary odpowiada 
wspólnie społeczność międzynarodowa. 
Większość problemów związanych 
z morzami i oceanami, np. przełowienie, 
zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, 
zanieczyszczenie, poszukiwania złóż ropy 
naftowej czy wydobycie kopalin z dna 
morskiego, powodujące zanik 
różnorodności biologicznej, ma charakter 
transgraniczny i z tego powodu wymaga 
reakcji zbiorowej. Na mocy Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
której Unia jest stroną zgodnie z decyzją 
Rady 98/392/WE16, ustanowiono wiele 
uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji 
i szczegółowych ram, aby regulować 
działalność człowieka na morzach 
i oceanach oraz zarządzać tą działalnością. 
Od kilku lat panuje powszechna opinia, że 
środowiskiem morskim i działalnością 
człowieka na morzu należy zarządzać 
w sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić 
coraz większej presji na to środowisko.

_________________ _________________

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 
marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 
1982 r. o prawie morza i Porozumienia z 
dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do 
stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 
23.6.1998, s. 1).

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 
marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 
1982 r. o prawie morza i Porozumienia 
z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do 
stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 
z 23.6.1998, s. 1).

Or. es

Poprawka 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) 60 % mórz i oceanów leży poza 
granicami jurysdykcji państwowej. 
Oznacza to, że za te obszary odpowiada 
wspólnie społeczność międzynarodowa. 
Większość problemów związanych z 
morzami i oceanami, np. przełowienie, 
zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, 
zanieczyszczenie i zanik różnorodności 
biologicznej, ma charakter transgraniczny i 
z tego powodu wymaga reakcji zbiorowej. 
Na mocy Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, której 
Unia jest stroną zgodnie z decyzją Rady 
98/392/WE16, ustanowiono wiele 
uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji i 
szczegółowych ram, aby regulować 
działalność człowieka na morzach i 
oceanach oraz zarządzać tą działalnością. 
Od kilku lat panuje powszechna opinia, że 
środowiskiem morskim i działalnością 
człowieka na morzu należy zarządzać w 
sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić 
coraz większej presji na to środowisko.

(39) 60 % mórz i oceanów leży poza 
granicami jurysdykcji państwowej. 
Oznacza to, że za te obszary odpowiada 
wspólnie społeczność międzynarodowa. 
Większość problemów związanych 
z morzami i oceanami, np. przełowienie, 
zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, 
zanieczyszczenie i ubożenie różnorodności 
biologicznej, ma charakter transgraniczny 
i z tego powodu wymaga reakcji 
zbiorowej. Na mocy Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, której 
Unia jest stroną zgodnie z decyzją Rady 
98/392/WE16, ustanowiono wiele 
uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji 
i szczegółowych ram, aby regulować 
działalność człowieka na morzach 
i oceanach oraz zarządzać tą działalnością. 
Od kilku lat panuje powszechna opinia, że 
środowiskiem morskim i działalnością 
człowieka na morzu należy zarządzać 
w sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić 
coraz większej presji na morza i oceany.

_________________ _________________

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23
marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 
1982 r. o prawie morza i Porozumienia z 
dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do 
stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 
23.6.1998, s. 1).

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 
marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 
1982 r. o prawie morza i Porozumienia 
z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do 
stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 
z 23.6.1998, s. 1).

Or. en

Poprawka 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(40) Jako że Unia to jeden ze 
światowych podmiotów polityki morskiej, 
jest silnie zaangażowana we wspieranie 
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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 na morza i oceany, 
tworzeniu warunków sprzyjających 
zrównoważonej niebieskiej gospodarce 
oraz ulepszeniu międzynarodowych badań 
naukowych i danych dotyczących mórz i 
oceanów.

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 na morza i oceany, 
tworzeniu warunków sprzyjających 
zrównoważonej niebieskiej gospodarce 
oraz ulepszeniu międzynarodowych badań 
naukowych i danych dotyczących mórz 
i oceanów. Komisja powinna również 
zwrócić się do państw członkowskich, by 
zaprzestały sponsorowania koncesji na 
poszukiwanie złóż i eksploatację dna 
morskiego na obszarach nienależących do 
ich jurysdykcji oraz by nie udzielały 
pozwoleń na wydobycie kopalin z dna 
morskiego na ich szelfie kontynentalnym i 
wsparły opracowanie międzynarodowego 
memorandum na komercyjne zezwolenia 
na górniczą eksploatację dna morskiego 
do czasu wystarczającego zbadania i 
przeanalizowania wpływu takiego 
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górnictwa na środowisko morskie, 
różnorodność biologiczną i działalność 
człowieka na otwartym morzu oraz 
zrozumienia wszystkich potencjalnych 
zagrożeń, zgodnie z ust. 40 i 42 rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z 16 stycznia 
2018 r. w sprawie międzynarodowego 
zarządzania oceanami: program działań 
na rzecz przyszłości oceanów w kontekście 
celów zrównoważonego rozwoju do roku 
2030.

_________________ _________________

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

Or. es

Poprawka 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

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

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 
na morza i oceany, tworzeniu warunków 
sprzyjających zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce, która rozwija się zgodnie z 
zasadami ekologii, oraz ulepszeniu 
międzynarodowych badań naukowych i 
danych dotyczących mórz i oceanów.

_________________ _________________

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

Or. en

Poprawka 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 

(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 



PE629.603v01-00 18/180 AM\1167348PL.docx

PL

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

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 
połowom NNN, ich powstrzymywaniu 
i eliminowaniu oraz minimalizowaniu ich 
wpływu na środowisko morskie, poprawie 
ram międzynarodowego zarządzania 
oceanami, 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

Or. en

Poprawka 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 

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

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, 
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

Or. en

Poprawka 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(41) Działania na rzecz 
międzynarodowego zarządzania oceanami 
w ramach EFMR mają ulepszyć ogólne 
ramy międzynarodowych i regionalnych 
procesów, umów, zasad i instytucji, aby 
regulować działalność człowieka na 
morzach i oceanach oraz zarządzać tą 
działalnością. EFMR powinien finansować 
porozumienia międzynarodowe, które Unia 
zawarła w obszarach nieobjętych 
umowami o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów zawartymi z 
różnymi państwami trzecimi, jak również 
składki członkowskie wpłacane przez Unię 
na rzecz regionalnych organizacji ds. 
zarządzania rybołówstwem (RFMO). 
Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów oraz RFMO 
nadal będą finansowane w ramach różnych 
komponentów budżetu Unii.

(41) Działania na rzecz 
międzynarodowego zarządzania oceanami 
w ramach EFMRA mają ulepszyć ogólne 
ramy międzynarodowych i regionalnych 
procesów, umów, zasad i instytucji, aby 
regulować działalność człowieka na 
morzach i oceanach oraz zarządzać tą 
działalnością. EFMRA powinien 
finansować porozumienia 
międzynarodowe, które Unia zawarła 
w obszarach nieobjętych umowami 
o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów zawartymi z różnymi państwami 
trzecimi, jak również składki członkowskie 
wpłacane przez Unię na rzecz regionalnych 
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem 
(RFMO). Umowy o partnerstwie 
w sprawie zrównoważonych połowów oraz 
RFMO nadal będą finansowane w ramach 
różnych komponentów budżetu Unii.

Or. en

Poprawka 316
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i obronności zasadniczą rolę odgrywa 
lepsza ochrona granic i ochrona na 
morzu. Zgodnie ze strategią Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego przyjętą przez Radę Unii 
Europejskiej w dniu 24 czerwca 2014 r. i 
powiązanym z nią planem działania 
przyjętym w dniu 16 grudnia 2014 r. 
podstawowe znaczenie dla realizacji tych 
celów ma wymiana informacji oraz 
współpraca w ramach Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej między 
Europejską Agencją Kontroli 
Rybołówstwa, Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Morskiego oraz 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej. Ze środków EFMR należy 

skreśla się
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zatem wspierać nadzór morski oraz 
współpracę straży przybrzeżnych zarówno 
według metody zarządzania dzielonego, 
jak i bezpośredniego, w tym przez 
nabywanie sprzętu do wielozadaniowych 
operacji morskich. Należy również 
umożliwić odpowiednim agencjom 
wdrażanie wsparcia w dziedzinie nadzoru 
morskiego i ochrony na morzu według 
metody zarządzania pośredniego.

Or. pt

Poprawka 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i obronności zasadniczą rolę odgrywa 
lepsza ochrona granic i ochrona na 
morzu. Zgodnie ze strategią Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego przyjętą przez Radę Unii 
Europejskiej w dniu 24 czerwca 2014 r. i 
powiązanym z nią planem działania 
przyjętym w dniu 16 grudnia 2014 r. 
podstawowe znaczenie dla realizacji tych 
celów ma wymiana informacji oraz 
współpraca w ramach Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej między
Europejską Agencją Kontroli 
Rybołówstwa, Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Morskiego oraz 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej. Ze środków EFMR należy 
zatem wspierać nadzór morski oraz 
współpracę straży przybrzeżnych zarówno 
według metody zarządzania dzielonego, 
jak i bezpośredniego, w tym przez 
nabywanie sprzętu do wielozadaniowych 
operacji morskich. Należy również 
umożliwić odpowiednim agencjom 
wdrażanie wsparcia w dziedzinie nadzoru 
morskiego i ochrony na morzu według 

(42) EFMR powinien wspierać 
wyłącznie kontrolowanie działalności 
połowowej przez Europejską Agencję
Kontroli Rybołówstwa.
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metody zarządzania pośredniego.

Or. es

Poprawka 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i obronności zasadniczą rolę odgrywa 
lepsza ochrona granic i ochrona na morzu. 
Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej w 
zakresie bezpieczeństwa morskiego 
przyjętą przez Radę Unii Europejskiej w 
dniu 24 czerwca 2014 r. i powiązanym z 
nią planem działania przyjętym w dniu 16 
grudnia 2014 r. podstawowe znaczenie dla 
realizacji tych celów ma wymiana 
informacji oraz współpraca w ramach 
Europejskiej Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej między Europejską Agencją 
Kontroli Rybołówstwa, Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej. Ze środków EFMR należy 
zatem wspierać nadzór morski oraz 
współpracę straży przybrzeżnych zarówno 
według metody zarządzania dzielonego, 
jak i bezpośredniego, w tym przez 
nabywanie sprzętu do wielozadaniowych 
operacji morskich. Należy również 
umożliwić odpowiednim agencjom 
wdrażanie wsparcia w dziedzinie nadzoru 
morskiego i ochrony na morzu według 
metody zarządzania pośredniego.

(42) Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i obronności zasadniczą rolę odgrywa 
lepsza ochrona granic i ochrona na morzu. 
Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej 
w zakresie bezpieczeństwa morskiego 
przyjętą przez Radę Unii Europejskiej 
w dniu 24 czerwca 2014 r. i powiązanym 
z nią planem działania przyjętym w dniu 
16 grudnia 2014 r. podstawowe znaczenie 
dla realizacji tych celów ma wymiana 
informacji oraz współpraca w ramach 
Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej między Europejską Agencją 
Kontroli Rybołówstwa, Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz 
Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej. Ze środków EFMRA
należy zatem wspierać nadzór morski oraz 
współpracę straży przybrzeżnych zarówno 
według metody zarządzania dzielonego, 
jak i bezpośredniego, w tym przez 
nabywanie sprzętu do wielozadaniowych 
operacji morskich. Należy również 
umożliwić odpowiednim agencjom 
wdrażanie wsparcia w dziedzinie nadzoru 
morskiego i ochrony na morzu według 
metody zarządzania pośredniego.

Or. en

Poprawka 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 320
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W ramach zarządzania dzielonego 
każde państwo członkowskie powinno 
przygotować jeden program, który Komisja
zatwierdzi. W kontekście regionalizacji 
oraz aby zachęcić państwa członkowskie 
do przyjęcia bardziej strategicznego 
podejścia w trakcie opracowywania 
programów, Komisja powinna sporządzić 

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

Komisja powinna sporządzić dla każdego 
basenu morskiego analizę, w której wskaże 
wspólne mocne i słabe strony z punktu 
widzenia realizacji celów WPRyb. 
Zarówno państwom członkowskim, jak 
i Komisji analiza ta pomoże uwzględnić 
wyzwania i potrzeby regionalne podczas 
negocjowania każdego programu. Przy 
ocenie programów Komisja powinna wziąć 
pod uwagę wyzwania środowiskowe 
i społeczno-ekonomiczne związane z 
WPRyb, wyniki społeczno-ekonomiczne 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
problemy występujące na poziomie 
basenów morskich, ochronę i odbudowę 
ekosystemów morskich, ograniczenie ilości 
odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowanie się do niej.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zagwarantować opracowanie programów, które odzwierciedlają potrzeby i 
charakterystykę regionów Unii, ważne jest zaangażowanie regionów w przygotowanie 
jednego programu.

Poprawka 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W ramach zarządzania dzielonego 
każde państwo członkowskie powinno 
przygotować jeden program, który Komisja 
zatwierdzi. W kontekście regionalizacji 
oraz aby zachęcić państwa członkowskie 
do przyjęcia bardziej strategicznego 
podejścia w trakcie opracowywania 
programów, Komisja powinna sporządzić 
dla każdego basenu morskiego analizę, w 
której wskaże wspólne mocne i słabe 
strony z punktu widzenia realizacji celów 
WPRyb. Zarówno państwom 
członkowskim, jak i Komisji analiza ta 

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

pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby 
regionalne podczas negocjowania każdego 
programu. Przy ocenie programów 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
wyzwania środowiskowe i społeczno-
ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki 
społeczno-ekonomiczne zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, problemy 
występujące na poziomie basenów 
morskich, ochronę i odbudowę 
ekosystemów morskich, ograniczenie ilości 
odpadów morskich i ich zbieranie oraz 
zwalczanie i łagodzenie zmiany klimatu 
oraz przystosowanie się do niej.

Or. en

Poprawka 322
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) W celu skutecznego wdrażania 
środków zarządczych na szczeblu 
regionalnym państwa członkowskie 
powinny wprowadzić system 
współzarządzania obejmujący regionalne 
komitety doradcze, organizacje rybaków 
oraz właściwe instytucje lub organy, aby 
wesprzeć dialog i zwiększyć 
zaangażowanie stron.

Or. es

Poprawka 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Wyniki uzyskane w państwach 
członkowskich dzięki wsparciu z EFMR

(44) Wyniki uzyskane w państwach 
członkowskich dzięki wsparciu z EFMRA
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należy oceniać na podstawie wskaźników. 
Państwa członkowskie powinny składać 
sprawozdania z postępów w realizacji 
przyjętych celów pośrednich i celów 
końcowych, a w oparciu o roczne
sprawozdania państw członkowskich z 
realizacji celów Komisja powinna dokonać 
przeglądu wyników, co umożliwi wczesne 
wykrycie ewentualnych problemów z 
realizacją oraz wprowadzenie działań 
naprawczych. W tym celu należy 
ustanowić wspólny system monitorowania 
i ewaluacji.

należy oceniać na podstawie wskaźników. 
Co dwa lata państwa członkowskie 
powinny składać sprawozdania z postępów 
w realizacji przyjętych celów pośrednich 
i celów końcowych, a w oparciu o 
sprawozdania z realizacji celów 
sporządzane co dwa lata przez państwa 
czlonkowskie Komisja powinna dokonać 
przeglądu wyników, co umożliwi wczesne 
wykrycie ewentualnych problemów 
z realizacją oraz wprowadzenie działań 
naprawczych. W tym celu należy 
ustanowić wspólny system monitorowania 
i ewaluacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie mogę poprzeć obowiązku sporządzania przez państwa członkowskie sprawozdań 
z realizacji celów co roku. Państwa członkowskie i administracja regionalna nie są w stanie 
zgromadzić każdego roku danych niezbędnych do sprawozdawczości. Sprawozdania co dwa 
lub trzy lata byłyby wykonalne i zapewniałyby dokładność i wiarygodność sprawozdań.

Poprawka 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa18zachodzi potrzeba 
oceny EFMR w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wspomniane wymogi 
mogą, w stosownych przypadkach, 
obejmować wymierne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania EFMR w 
terenie.

(45) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa18 zachodzi potrzeba 
oceny EFMRA w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wspomniane wymogi 
mogą, w stosownych przypadkach, 
obejmować wymierne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania EFMRA
w terenie.
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_________________ _________________

18 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1).

18 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z EFMR, jego działaniami i 
wynikami. Zasoby finansowe przydzielone 
na EFMR powinny przyczyniać się 
również do komunikacji instytucjonalnej w 
zakresie priorytetów politycznych Unii, o 
ile są one związane priorytetami EFMR.

(46) Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z EFMRA, jego działaniami 
i wynikami. Zasoby finansowe 
przydzielone na EFMRA powinny 
przyczyniać się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
priorytetami EFMRA.

Or. en

Poprawka 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Komisja powinna także zapewniać 
odpowiednie narzędzia, by informować 
społeczeństwo na temat rybołówstwa i 
akwakultury oraz korzyści płynących ze 
spożycia różnorodnych ryb i owoców 
morza.

Or. es
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Uzasadnienie

Zróżnicowanie spożywanych ryb zmniejszy presję połowową na najbardziej popularne 
gatunki.

Poprawka 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
2185/9621i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193922interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom (w tym 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 

(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 
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) powinien prowadzić dochodzenia i 
ścigać nadużycia finansowe i inne 
przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano w 
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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 
przepisów].

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 
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 

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 
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finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

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).

Or. en

Poprawka 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
2185/9621i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193922interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom (w tym 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 

(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 
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, 
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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 
przepisów].

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 
EFMRA 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 
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. 



PE629.603v01-00 32/180 AM\1167348PL.docx

PL

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).

Or. en

Poprawka 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

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 

(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 EFMRA należy 
opublikować na stronie internetowej 
państwa członkowskiego zgodnie 
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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.

z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Gdy państwo członkowskie 
publikuje informacje na temat operacji 
finansowanych w ramach EFMRA, 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).

Or. en

Poprawka 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

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 

(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 
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określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

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).

Or. en

Poprawka 331
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do zatwierdzania i zmian programów 
operacyjnych oraz zatwierdzania i zmian 
krajowych planów prac dotyczących 
gromadzenia danych, a także w 
odniesieniu do zawieszenia płatności i 
korekt finansowych.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 332
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia jednolitych skreśla się
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warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do procedur, formatu i harmonogramu 
przedkładania krajowych planów prac 
dotyczących gromadzenia danych oraz 
przedstawiania rocznych sprawozdań z 
realizacji celów,

Or. pt

Poprawka 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR). Rozporządzenie określa 
priorytety EFMR, jego budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady szczegółowe, które dotyczą 
zapewniania takiego finansowania i 
uzupełniają zasady ogólne mające 
zastosowanie do EFMR na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów].

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 
Akwakultury (EFMRA). Rozporządzenie 
określa priorytety EFMRA, jego budżet na 
lata 2021–2027, formy finansowania 
unijnego oraz zasady szczegółowe, które 
dotyczą zapewniania takiego finansowania 
i uzupełniają zasady ogólne mające 
zastosowanie do EFMR na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów].

Or. en

Uzasadnienie

Nazwa funduszu powinna brzmieć: Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 
(EFMRA). Znaczenie akwakultury stale rośnie zarówno na świecie, jak i w UE, więc sektor 
ten zasługuje na otrzymanie odrębnego rozdziału w polityce i funduszach UE w zakresie 
rybołówstwa.

Poprawka 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR). Rozporządzenie określa 
priorytety EFMR, jego budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady szczegółowe, które dotyczą 
zapewniania takiego finansowania i 
uzupełniają zasady ogólne mające 
zastosowanie do EFMR na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów].

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 
Akwakultury (EFMRA). Rozporządzenie 
określa priorytety EFMR, jego budżet na 
lata 2021–2027, formy finansowania 
unijnego oraz zasady szczegółowe, które 
dotyczą zapewniania takiego finansowania 
i uzupełniają zasady ogólne mające 
zastosowanie do EFMR na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów].

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że EFRR powinien obejmować też wsparcie dla akwakultury.

Poprawka 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „wspólny mechanizm wymiany 
informacji” (CISE) oznacza zbiór 
systemów stworzony w celu wspierania 
wymiany informacji między organami 
prowadzącymi nadzór morski, między 
sektorami i ponad granicami, tak aby 
organy te dysponowały szerszą wiedzą o 
działaniach na morzu;

2) „wspólny mechanizm wymiany 
informacji” (CISE) oznacza zbiór 
systemów stworzony w celu wspierania 
wymiany informacji między organami 
prowadzącymi nadzór morski, między 
sektorami i ponad granicami, tak aby 
organy te dysponowały szerszą wiedzą 
o działaniach prowadzonych na morzu;

Or. en

Poprawka 336
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „straż przybrzeżna” oznacza organy 
krajowe wykonujące funkcje straży 
przybrzeżnej, które obejmują 
bezpieczeństwo morskie, ochronę na 
morzu, odprawę celną na morzu, 
zapobieganie nielegalnemu handlowi i 
przemytowi oraz ich zwalczanie, związane 
z tym ściganie przestępstw na morzu, 
morską kontrolę graniczną, nadzór 
morski, ochronę środowiska morskiego, 
działania poszukiwawczo-ratownicze, 
reagowanie na wypadki i katastrofy, 
kontrolę rybołówstwa oraz inne działania 
związane z tymi funkcjami;

3) „straż przybrzeżna” oznacza organy 
krajowe wykonujące funkcje straży 
przybrzeżnej, które obejmują 
bezpieczeństwo morskie, ochronę na 
morzu, odprawę celną na morzu, 
zapobieganie nielegalnemu handlowi i 
przemytowi oraz ich zwalczanie, związane 
z tym ściganie przestępstw na morzu, 
nadzór morski, ochronę środowiska 
morskiego, działania poszukiwawczo-
ratownicze, reagowanie na wypadki i 
katastrofy, kontrolę rybołówstwa oraz inne 
działania związane z tymi funkcjami;

Or. pt

Poprawka 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „straż przybrzeżna” oznacza organy 
krajowe wykonujące funkcje straży 
przybrzeżnej, które obejmują 
bezpieczeństwo morskie, ochronę na 
morzu, odprawę celną na morzu, 
zapobieganie nielegalnemu handlowi i 
przemytowi oraz ich zwalczanie, związane 
z tym ściganie przestępstw na morzu, 
morską kontrolę graniczną, nadzór morski, 
ochronę środowiska morskiego, działania 
poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na 
wypadki i katastrofy, kontrolę rybołówstwa 
oraz inne działania związane z tymi 
funkcjami;

3) „straż przybrzeżna” oznacza organy 
krajowe wykonujące funkcje straży 
przybrzeżnej, które obejmują 
bezpieczeństwo morskie, ochronę na 
morzu, odprawę celną na morzu, 
zapobieganie nielegalnemu handlowi 
i przemytowi oraz ich zwalczanie, 
związane z tym ściganie przestępstw na 
morzu, morską kontrolę graniczną, nadzór 
morski, ochronę środowiska morskiego, 
działania poszukiwawczo-ratownicze, 
reagowanie na wypadki i katastrofy, 
kontrolę rybołówstwa, inspekcje oraz inne
działania związane z tymi funkcjami;

Or. en

Poprawka 338
Czesław Hoc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „zwiad rybacki” oznacza połów 
stad, których dotąd nie poławiano albo nie 
poławiano przy użyciu określonego 
rodzaju narzędzi lub określonej techniki w 
ciągu poprzednich dziesięciu lat;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją zmiany zaproponowanej niżej do art. 13 lit. e).

Poprawka 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „zwiad rybacki” oznacza połów 
stad, których dotąd nie poławiano albo nie 
poławiano przy użyciu określonego 
rodzaju narzędzi lub określonej techniki w 
ciągu poprzednich dziesięciu lat;

5) „zwiad rybacki” oznacza połów 
stad, których dotąd nie poławiano w celach 
komercyjnych albo nie poławiano przy 
użyciu określonego rodzaju narzędzi lub 
określonej techniki w ciągu poprzednich 
dziesięciu lat;

Or. en

Poprawka 340
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rybak” oznacza każdą osobę 
fizyczną zajmującą się zarobkową 
działalnością połowową, uznaną przez 

6) „rybak” oznacza każdą osobę 
fizyczną zajmującą się zarobkową 
działalnością połowową, będącą 
właścicielem statku rybackiego lub 
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dane państwo członkowskie; pracownikiem, uznaną przez dane państwo 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rybak” oznacza każdą osobę 
fizyczną zajmującą się zarobkową 
działalnością połowową, uznaną przez 
dane państwo członkowskie;

6) „rybak zawodowy” oznacza każdą 
osobę fizyczną zajmującą się zarobkową 
działalnością połowową uznaną przez dane 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „połowy rekreacyjne” oznaczają 
niekomercyjną działalność połowową, 
w przypadku której żywe zasoby morza są 
eksploatowane do celów rekreacyjnych, 
turystycznych lub sportowych;

Or. en

Poprawka 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „rybołówstwo śródlądowe” 
oznacza działalność połowową 
prowadzoną w celach zarobkowych na 
wodach śródlądowych przez statki lub 
inne urządzenia, w tym stosowane do 
połowów pod lodem;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc na rzecz działalności śródlądowej objęto już Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego. Ponadto działalność związana z rybołówstwem słodkowodnym nie wchodzi w 
zakres polityki morskiej ani wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka 344
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) (nowy) „rybak prowadzący połowy 
ręczne” oznacza każdą osobę fizyczną 
zajmującą się zarobkową działalnością 
połowową z brzegu, uznaną przez dane 
państwo członkowskie;

Or. fr

Uzasadnienie

Sytuacja rybaków prowadzących połowy ręczne często jest podobna do sytuacji rybaków 
trudniących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym. W związku z tym rybacy ci również 
powinni być objęci przepisami dotyczącymi wsparcia EFMR.

Poprawka 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „polityka morska” oznacza politykę 9) „polityka morska” oznacza politykę 
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unijną, której celem jest wspieranie 
zintegrowanego i spójnego procesu 
decyzyjnego, by zmaksymalizować 
zrównoważony rozwój, wzrost 
gospodarczy i spójność społeczną w Unii, a 
zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i 
wyspiarskich oraz w regionach najbardziej 
oddalonych, jak również w sektorach 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, za 
pomocą spójnej polityki dotyczącej spraw 
morskich oraz odpowiedniej współpracy 
międzynarodowej;

unijną, której celem jest wspieranie 
zintegrowanego i spójnego procesu 
decyzyjnego, by zmaksymalizować 
zrównoważony rozwój, wzrost 
gospodarczy i spójność społeczną w Unii, a 
zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i 
wyspiarskich oraz w regionach najbardziej 
oddalonych, za pomocą spójnej polityki 
dotyczącej spraw morskich oraz 
odpowiedniej współpracy 
międzynarodowej;

Or. es

Poprawka 346
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „polityka morska” oznacza politykę 
unijną, której celem jest wspieranie 
zintegrowanego i spójnego procesu 
decyzyjnego, by zmaksymalizować 
zrównoważony rozwój, wzrost 
gospodarczy i spójność społeczną w Unii, a 
zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i 
wyspiarskich oraz w regionach najbardziej 
oddalonych, jak również w sektorach 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, za 
pomocą spójnej polityki dotyczącej spraw 
morskich oraz odpowiedniej współpracy 
międzynarodowej;

9) „zintegrowana polityka morska” 
oznacza politykę unijną, której celem jest 
wspieranie zintegrowanego i spójnego 
procesu decyzyjnego, by 
zmaksymalizować zrównoważony rozwój, 
wzrost gospodarczy i spójność społeczną w 
Unii, a zwłaszcza na obszarach 
przybrzeżnych i wyspiarskich oraz w 
regionach najbardziej oddalonych, jak 
również w sektorach zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, za pomocą spójnej 
polityki dotyczącej spraw morskich oraz 
odpowiedniej współpracy 
międzynarodowej;

Or. pt

Poprawka 347
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „ochrona na morzu i nadzór 
morski” oznaczają kompleksowe działania 
polegające na zrozumieniu, w razie 
potrzeby na zapobieganiu oraz na 
zarządzaniu, prowadzone w odniesieniu 
do wszystkich zdarzeń i działań 
związanych z obszarem morskim, które 
mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo 
na morzu i ochronę na morzu, ściganie 
przestępstw, obronność, kontrolę granic, 
ochronę środowiska morskiego, kontrolę 
rybołówstwa, handel lub interes 
gospodarczy Unii;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „ochrona na morzu i nadzór 
morski” oznaczają kompleksowe działania 
polegające na zrozumieniu, w razie 
potrzeby na zapobieganiu oraz na 
zarządzaniu, prowadzone w odniesieniu do 
wszystkich zdarzeń i działań związanych z 
obszarem morskim, które mogłyby mieć 
wpływ na bezpieczeństwo na morzu i 
ochronę na morzu, ściganie przestępstw, 
obronność, kontrolę granic, ochronę 
środowiska morskiego, kontrolę 
rybołówstwa, handel lub interes 
gospodarczy Unii;

10) „ochrona na morzu i nadzór 
morski” oznaczają kompleksowe działania 
polegające na zrozumieniu, w razie 
potrzeby na zapobieganiu oraz na 
zarządzaniu, prowadzone w odniesieniu do 
wszystkich zdarzeń i działań związanych z 
obszarem morskim, które mogłyby mieć 
wpływ na bezpieczeństwo na morzu i 
ochronę na morzu, ściganie przestępstw, 
ochronę środowiska morskiego, kontrolę 
rybołówstwa, handel lub interes 
gospodarczy Unii;

Or. es

Poprawka 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. es

Poprawka 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna ze skreśleniem słowa „produkcyjne” w art. 23 ust. 3.

Poprawka 351
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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 lub 
wyposażenie obiektów produkcyjnych 
w sektorze akwakultury, łącznie z innymi 
ogólnymi i specjalistycznymi narzędziami 
stosowanymi przez producentów 
akwakultury;
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Or. en

Uzasadnienie

Definicja musi być w niezbędnym stopniu elastyczna, warto zauważyć, że każda inwestycja 
usprawniająca produkcję w sektorze akwakultury może być dotowana ze źródeł UE.

Poprawka 352
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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;

Or. nl

Poprawka 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „strategia na rzecz basenu 
morskiego” oznacza zintegrowane ramy, 
które służą do rozwiązywania wspólnych 
związanych z morzem problemów, z 
którymi borykają się państwa 
członkowskie (a w stosownych 
przypadkach również państwa trzecie), w 
basenie morskim lub co najmniej jednym 
podobszarze basenu morskiego, a także 
służą do wspierania współpracy i 
koordynacji w celu osiągnięcia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
strategię opracowuje Komisja we 
współpracy z odnośnymi państwami, ich 
regionami i innymi zainteresowanymi 

13) „strategia na rzecz basenu 
morskiego” oznacza zintegrowane ramy, 
które służą do rozwiązywania wspólnych 
związanych z morzem problemów, 
z którymi borykają się państwa 
członkowskie (a w stosownych 
przypadkach również państwa trzecie), w 
danym basenie morskim lub co najmniej 
jednym podobszarze basenu morskiego, 
a także służą do wspierania współpracy 
i koordynacji w celu osiągnięcia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
strategię opracowuje Komisja we 
współpracy z odnośnymi państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, ich 
regionami i innymi zainteresowanymi 
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stronami zależnie od przypadku; stronami zależnie od przypadku;

Or. en

Poprawka 354
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi połowowych ciągnionych, które 
są wyszczególnione w tabeli 3 załącznika I 
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
26/2004 z 30 grudnia 2003 r. dotyczącego 
rejestru statków rybackich Wspólnoty, 
lub, alternatywnie, przez statki rybackie, 
które na morzu (czas trwania rejsu 
połowowego) nie spędzają więcej niż 24 
godziny i których połowy są sprzedawane 
jako świeże. W przypadku lokalnej floty 
regionów najbardziej oddalonych i 
oddalonych wysp dozwolony jest 
maksymalny czas trwania rejsu 
połowowego wynoszący 36 godzin. Ze 
względu na lokalną tradycję historyczną 
państwa członkowskie mogą 
zaproponować rozszerzenie definicji 
„rybołówstwa łodziowego” o połowy 
prowadzone przez inne statki, pod 
warunkiem że stosowane narzędzia są 
wysoce selektywne i jedynie w niewielkim 
stopniu oddziałują na ekosystem morski;

_________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
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11).

(Ta zmiana stosuje się do całości 
rozpatrywanego tekstu ustawodawczego; 
jej przyjęcie wymaga zmian technicznych w 
całym tekście)

Or. pt

Poprawka 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w 
art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza rybołówstwo, w 
którym połowy prowadzone są przez statki 
rybackie o długości całkowitej poniżej 12 
metrów, które charakteryzuje się krótkimi 
rejsami połowowymi i selektywną 
eksploatacją zasobów oraz dostarcza 
świeże produkty, składa się z 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rodzinnych oraz przyczynia się do 
zrównoważonego charakteru i 
wzbogacenia tkanki gospodarczo-
społecznej i do tożsamości kulturowej 
obszarów zależnych od rybołówstwa;
segment ten obejmuje połowy 
skorupiaków lub zbiór małży i połowy w 
pułapki sieciowe;

_________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

Or. es
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Uzasadnienie

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Poprawka 356
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w 
art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy oraz zbiór i 
hodowlę skorupiaków, mięczaków i 
innych bezkręgowców morskich; definicja 
powinna być elastyczna i realistyczna i nie 
może odnosić się tylko do rozmiarów 
statku, ale również do kryteriów 
dotyczących specyficznych kompetencji, 
zróżnicowania między regionami oraz 
geomorfologii, aspektów technicznych, 
społecznych, kulturowych i 
środowiskowych;

_________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

Or. es
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Poprawka 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626, a także połów z brzegu oraz 
zbiór skorupiaków, mięczaków i innych 
bezkręgowców morskich;

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że osoby prowadzące połów z brzegu również należą do sektora 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. W czasie realizacji EFMR w okresie 2014-2020 
służby Komisji stwierdziły - w odpowiedzi na prośbę o interpretację definicji łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego - że kategoria ta obejmuje połów z brzegu oraz zbiór 
skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców morskich.

Poprawka 358
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
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przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626, chyba że krajowy program 
operacyjny stanowi inaczej;

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. es

Poprawka 359
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez małe statki rybackie zdefiniowane 
przez państwa członkowskie w ramach ich 
programów i niekorzystające z narzędzi 
ciągnionych wymienionych w art. 2 pkt 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. fr
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Poprawka 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 10 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. en

Poprawka 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 10 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1967/200626;

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 26 Rozporządzenie Rady (WE) 
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1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w 
sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 
11).

nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. en

Poprawka 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) „flota prowadząca połowy na małą 
skalę z regionów najbardziej oddalonych” 
oznacza flotę prowadzącą połowy na małą 
skalę w regionach najbardziej 
oddalonych, zgodnie z zapisami każdego 
krajowego programu operacyjnego;

Or. en

Poprawka 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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 

skreśla się
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przepisami Unii w zakresie środowiska.

Or. es

Poprawka 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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 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 mające 
na celu zapewnienie obecnym i przyszłym 
pokoleniom dobrobytu środowiskowego, 
społecznego i gospodarczego, a 
jednocześnie utrzymanie i odtworzenie 
zdrowych ekosystemów morskich oraz 
ochronę podatnych na zagrożenia 
zasobów naturalnych, zgodnie z 
przepisami Unii w zakresie środowiska.

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka wymaga, by działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa była nieodłącznym elementem ekosystemu morskiego, dlatego należy utrzymać 
równowagę między poprawą warunków życia i zwiększaniem dobrobytu lokalnych 
społeczności nadbrzeżnych a ochroną ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska 
gospodarka przyniesie dodaną wartość ekonomiczną środowiska morskiego tylko wtedy, gdy 
będzie możliwe zachowanie i ochrona zasobów i ekosystemów morskich.

Poprawka 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – punkt 15
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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.

Or. en

Poprawka 366
João Ferreira

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 
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.

Or. pt

Poprawka 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 368
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „współzarządzanie” oznacza 
proces gospodarowania zasobami 
ukierunkowany na osiąganie celów 
WPRyb, w którym rządy państw 
członkowskich dzielą się 
odpowiedzialnością z organami 
regionalnymi, komitetami doradczymi i 
podmiotami lokalnego sektora 
rybołówstwa, przydzielając im szczególne 
zadania i uprawnienia w podejmowaniu 
decyzji o odpowiedzialnym 
gospodarowaniu zasobami rybołówstwa.

Or. es
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Poprawka 369
Liadh Ní Riada

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „nieprzewidziane zaprzestanie 
działalności” oznacza sytuację, w której 
rybak prowadzący działalność na małą 
skalę nie może prowadzić działalności 
połowowej z powodu niebezpiecznych 
warunków pogodowych;

Or. en

Poprawka 370
Ole Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „połowy rekreacyjne” oznaczają 
niekomercyjną działalność połowową, w 
przypadku której żywe zasoby morza są 
eksploatowane do celów rekreacji, 
turystyki lub sportu.

Or. en

Poprawka 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „zdarzenie środowiskowe” oznacza 
przypadkowe zjawisko mające przyczyny 
naturalne lub spowodowane przez 
człowieka i prowadzące do zniszczeń w 
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środowisku.

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie zdarzenia środowiskowego zapisane w art. 18 ust. 1 nie zostało zdefiniowane; 
pewność prawa wymaga, by je zdefiniować.

Poprawka 372
Liadh Ní Riada

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15b) wspólne zarządzanie: „wspólne 
zarządzanie rybołówstwem” oznacza 
uzgodnienie partnerskie, w ramach 
którego rząd i przedstawiciele określonej 
grupy rybaków wspólnie ponoszą 
odpowiedzialność za zarządzanie 
działalnością, która ma wpływ na zasoby 
rybne i szerszy ekosystem wodny na 
wyznaczonym obszarze, gdzie prowadzą 
połowy (np. na obszarze chronionym, 
przybrzeżnym obszarze połowowym itp.), 
oraz wspólnie sprawują kontrolę nad tą 
działalnością, w idealnych warunkach na 
równych zasadach za pośrednictwem 
komitetu ds. wspólnego zarządzania.
Podejmując decyzje, komitet ds. 
wspólnego zarządzania zasięga porad 
naukowców i konsultuje się z innymi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 373
Ole Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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15b) „sektor rybołówstwa 
rekreacyjnego” oznacza wszystkie 
segmenty rybołówstwa rekreacyjnego oraz 
przedsiębiorstwa i miejsca pracy zależne 
od niego lub przez niego stworzone.

Or. en

Poprawka 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFMR musi wnosić wkład w realizację 
WPRyb i polityki morskiej. Priorytety 
funduszu są następujące:

EFMRA musi wnosić wkład w realizację 
WPRyb i polityki morskiej. Priorytety 
funduszu są następujące:

Or. en

Uzasadnienie

Nazwa funduszu powinna brzmieć: Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 
(EFMRA). Znaczenie akwakultury stale rośnie zarówno na świecie, jak i w UE, więc sektor 
ten zasługuje na otrzymanie odrębnego rozdziału w polityce i funduszach UE w zakresie 
rybołówstwa.

Poprawka 375
Izaskun Bilbao Barandica

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, pozwalające uzyskać 
korzyści społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe oraz tworzyć miejsca pracy 
na obszarach przybrzeżnych, oraz 
ochrona żywych zasobów morza;

Or. es



PE629.603v01-00 58/180 AM\1167348PL.docx

PL

Poprawka 376
Elisabetta Gardini

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;

Or. it

Uzasadnienie

Wsparcie EFMR należy odpowiednio ukierunkować i wyważyć, zachowując równowagę 
między kwestiami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi, dlatego poprawka 
ponownie umieszcza wśród priorytetów cele społeczno-gospodarcze.

Poprawka 377
Renata Briano

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;

Or. it

Poprawka 378
Nicola Caputo

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 
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społeczno-gospodarczych;

Or. it

Uzasadnienie

Wsparcie EFMR należy odpowiednio ukierunkować i wyważyć, zachowując równowagę 
między kwestiami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. Dlatego poprawka 
ponownie umieszcza wśród priorytetów cele społeczno-gospodarcze.

Poprawka 379
Rosa D'Amato

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;

Or. it

Uzasadnienie

Wsparcie EFMR należy odpowiednio ukierunkować i wyważyć, zachowując równowagę 
między kwestiami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi, dlatego poprawka 
ponownie umieszcza wśród priorytetów cele społeczno-gospodarcze.

Poprawka 380
João Ferreira, Younous Omarjee

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, ochrony, odbudowy i 
zachowania żywych zasobów morza;

Or. fr



PE629.603v01-00 60/180 AM\1167348PL.docx

PL

Poprawka 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 akwakultury oraz ochrony 
żywych zasobów słodkowodnych i 
morskich;

Or. en

Poprawka 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) wspieranie zrównoważonej 
akwakultury

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności dodano priorytet dotyczący akwakultury. Priorytety - i oczywiście ich 
treść - muszą być zrównoważone.

Poprawka 383
João Ferreira

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 
żywnościowe i jakość żywności w Unii 
dzięki dostawom świeżych ryb 
pochodzących z połowów lub z 
akwakultury o zrównoważonym 
charakterze;
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Or. pt

Poprawka 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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) promowanie konkurencyjnych i 
zrównoważonych rynków rybołówstwa i 
akwakultury przyczyniających się do 
bezpieczeństwa żywnościowego w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności dodano priorytet dotyczący akwakultury. Dlatego niezbędne jest 
dostosowanie niniejszego priorytetu.

Poprawka 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
żywnościowe w Unii dzięki 
zrównoważoności na rynkach;

Or. es

Poprawka 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności 
akwakultury morskiej i słodkowodnej oraz 
rynków

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że sektor akwakultury opiera się na dwóch filarach: akwakulturze morskiej i 
hodowli ryb słodkowodnych.

Poprawka 387
Werner Kuhn

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 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności 
połowów, akwakultury i rynków

Or. de

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że do bezpieczeństwa żywnościowego przyczynia się też sektor połowów, a 
nie tylko akwakultura.

Poprawka 388
Sylvie Goddyn

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 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w 
rybołówstwie, akwakulturze oraz na 
rynkach;

Or. fr
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Poprawka 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności 
rybołówstwa, akwakultury i rynków;

Or. en

Poprawka 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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) przywrócenie dobrego stanu 
środowiska morskiego i umożliwienie
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
która rozwija się zgodnie z zasadami 
ekologii i wspiera dobrobyt społeczności 
nadbrzeżnych;

Or. en

Poprawka 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) umożliwienie stworzenia 
warunków sprzyjających zrównoważonej 
niebieskiej gospodarce wspierającej 
zdrowe środowisko morskie i dobrobyt
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społeczności nadbrzeżnych;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka wymaga, by działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa była nieodłącznym elementem ekosystemu morskiego, dlatego należy utrzymać 
równowagę między poprawą warunków życia i zwiększaniem dobrobytu lokalnych 
społeczności nadbrzeżnych a ochroną ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska 
gospodarka przyniesie dodaną wartość ekonomiczną środowiska morskiego tylko wtedy, gdy 
będzie możliwe zachowanie i ochrona zasobów i ekosystemów morskich.

Poprawka 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 dobre warunki życia 
pracowników sektora rybołówstwa oraz 
wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych;

Or. es

Poprawka 393
João Ferreira, Younous Omarjee

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 i spójności gospodarczej i 
społecznej społeczności nadbrzeżnych;

Or. fr

Poprawka 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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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 żyjących nad 
brzegami zbiorników morskich i 
słodkowodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Moim zdaniem należy wspierać wszystkie społeczności żyjące nad brzegami zbiorników 
morskich i słodkowodnych. 

Poprawka 395
Liadh Ní Riada

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 
wyspiarskich;

Or. en

Poprawka 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 
zgodnie z metodyką określoną w 

Wsparcie z EFMR przyczynia się do 
zaspokojenia potrzeb producentów i 
konsumentów. Wsparcie z EFMR musi 
wnosić wkład w realizację celów Unii 
związanych ze środowiskiem oraz 
łagodzeniem zmiany klimatu 
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załączniku IV. i przystosowaniem się do niej. Wkład ten 
musi być monitorowany zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów WPRyb jest uwzględnianie interesów zarówno konsumentów, jak i 
producentów. Ważne jest, aby zdecydowanie uwzgledniać interesy konsumentów przy 
uznawaniu wartości projektów mających na celu dobrobyt.

Poprawka 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 
zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku IV.

Wsparcie z EFMRA musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem, z łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej oraz 
z bezpieczeństwem żywnościowym. Wkład 
ten musi być monitorowany zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz świadczenia cennych usług środowiskowych EFMRA powinien odgrywać też ważną 
rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego UE.

Poprawka 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład 
przede wszystkim w realizację celów Unii 
związanych ze środowiskiem oraz 
łagodzeniem zmiany klimatu i 
przystosowaniem się do niej. Wkład ten 
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zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku IV.

musi być monitorowany zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku IV.

Or. fr

Poprawka 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 
zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku IV.

Wsparcie z EFMR musi także wnosić 
wkład w realizację celów Unii związanych 
ze środowiskiem oraz zwalczaniem i
łagodzeniem zmiany klimatu i 
przystosowaniem się do niej. Wkład ten 
musi być monitorowany zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja tych priorytetów nie może 
skutkować zwiększaniem zdolności 
połowowej.

Or. en

Poprawka 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Regiony najbardziej oddalone

Wszystkie przepisy niniejszego 
rozporządzenia muszą uwzględniać 
szczególne ograniczenia uznane w art. 
349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 867 000 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 7 739 000 000 EUR 
według cen bieżących).

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z opinią Komisji Budżetowej PE w sprawie EFMR.

Poprawka 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 867 000 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 7 739 000 000 według 
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cen bieżących).

Or. en

Poprawka 404
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 406
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

realizację EFMR na lata 2014–2020 musi 
zostać zachowana w okresie 2021–2027 (6 
400 000 000 EUR według cen bieżących).

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR jest zasadniczym narzędziem w osiąganiu celów określonych w ramach WPRyb. 
Zmniejszenie jego puli finansowej stanowi zagrożenie dla dobrego przebiegu istniejących 
projektów, ale też dla podejmowania nowych wyzwań, takich jak realizacja niebieskiej 
gospodarki. EFMR musi realizować zobowiązania polityczne w sektorze rybołówstwa i nie 
może odnotowywać strat w okresie 2021-2027.

Poprawka 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMRA na lata 2021–2027 
wynosi 6 400 000 000 EUR według cen 
bieżących.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz zrównoważonego rybołówstwa również interesy sektora akwakultury wymagają 
utrzymania obecnego budżetu funduszu rybołówstwa wynoszącego 6,4 mld EUR na siedem 
lat.

Poprawka 408
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 400 000 000 EUR według cen 
bieżących.
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Or. es

Poprawka 409
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi (...)* EUR według cen bieżących.

Or. pt

Uzasadnienie

* Podane kwoty są oczywiście niewystarczające i należy znacznie zwiększyć całkowity 
przydział środków na EFMR oraz w żadnym razie nie może on być niższy niż w WRF na lata 
2014–2020.

Poprawka 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Część puli środków finansowych 
przydzieloną na EFMR na podstawie 
tytułu II wykonuje się według metody 
zarządzania dzielonego zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] oraz art. 
63 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

2. Część puli środków finansowych 
przydzieloną na EFMRA na podstawie 
tytułu II wykonuje się według metody 
zarządzania dzielonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] oraz art. 63 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Or. en

Poprawka 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato



PE629.603v01-00 72/180 AM\1167348PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Część puli środków finansowych 
przydzielona na EFMR na podstawie 
tytułu III jest wykonywana albo 
bezpośrednio przez Komisję zgodnie z art. 
62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], albo według 
metody zarządzania pośredniego zgodnie z 
art. 62 ust. 1 lit. c) wspomnianego 
rozporządzenia.

3. Część puli środków finansowych 
przydzielona na EFMRA na podstawie 
tytułu III jest wykonywana albo 
bezpośrednio przez Komisję zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], albo według 
metody zarządzania pośredniego zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. c) wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 6 965 100 
000 EUR według cen bieżących, zgodnie 
z rocznym podziałem ustanowionym 
w załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać relację środków objętych zarządzaniem dzielonym oraz 
bezpośrednim/pośrednim obowiązującą w obecnym EFMR.

Poprawka 413
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 6 031 674 
028 EUR w cenach stałych (tj. 6 797 811 
771 EUR według cen bieżących) zgodnie 
z rocznym podziałem ustanowionym 
w załączniku V.

Or. fr

Poprawka 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 86,5 % 
środków EFMR, co odpowiada kwocie 5 
940 000 000 EUR według cen stałych z 
2018 r. (tj. 6 694 000 000 według cen
bieżących), zgodnie z rocznym podziałem 
ustanowionym w załączniku V.

Or. en

Poprawka 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 416
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi90 % 
łącznego budżetu EFMR (5 740 000 000 
EUR) według cen bieżących, zgodnie z 
rocznym podziałem ustanowionym w 
załączniku V.

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR jest zasadniczym narzędziem w osiąganiu celów określonych w ramach WPRyb. 
Zmniejszenie jego puli finansowej stanowi zagrożenie dla dobrego przebiegu istniejących 
projektów, ale też dla podejmowania nowych wyzwań, takich jak realizacja niebieskiej 
gospodarki. EFMR musi realizować zobowiązania polityczne w sektorze rybołówstwa i nie 
może odnotowywać strat w okresie 2021-2027.

Poprawka 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 5 740 000 
000 EUR według cen bieżących, zgodnie z 
rocznym podziałem ustanowionym w 
załączniku V.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział przydzielony według 
metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego. Należy utrzymać budżet poprzedniego 
funduszu, a także taki sam udział przydzielony według metody zarządzania dzielonego i 
bezpośredniego.

Poprawka 418
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

* Kwoty te są oczywiście niewystarczające i należy je znacznie zwiększyć oraz w żadnym razie 
nie mogą być niższe niż w WRF na lata 2014–2020.

Poprawka 419
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach budżetu należy określić 
odrębny budżet dla akwakultury morskiej 
i słodkowodnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważona akwakultura morska i słodkowodna to specyficzny i ważny sektor, który 
należy wyraźnie oddzielić od rybołówstwa. Dlatego w ramach EFMRA i w rozporządzeniu w 
sprawie WPRyb należy stworzyć osobny budżet i prawdziwy rozdział dla akwakultury.
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Poprawka 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

a) 123 340 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z opinią Komisji Budżetowej PE w sprawie EFMR.

Poprawka 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

a) 114 000 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 128 566 000 według 
cen bieżących) dla Azorów i Madery;

Or. en

Poprawka 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

a) 113 076 262 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 127 439 106 EUR 
według cen bieżących) dla Azorów i 
Madery;
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Or. fr

Poprawka 423
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

a) (...)* EUR dla Azorów i Madery;

Or. pt

Uzasadnienie

* Kwoty te są oczywiście niewystarczające i należy je znacznie zwiększyć oraz w żadnym razie 
nie mogą być niższe niż w WRF na lata 2014–2020. 

Poprawka 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

b) 104 110 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z opinią Komisji Budżetowej PE w sprawie EFMR. Dodatkowe zwiększenie 
budżetu dla Wysp Kanaryjskich ma na celu uwzględnienie programowania w ramach obecnie 
obowiązującego EFMR i rzeczywistych bieżących potrzeb.

Poprawka 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

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

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

b) 91 700 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 103 357 000 według 
cen bieżących) dla Wysp Kanaryjskich;

Or. en

Poprawka 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

b) 90 708 367 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 102 223 062 EUR 
według cen bieżących) dla Wysp 
Kanaryjskich;

Or. fr

Poprawka 427
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

b) (...)* EUR dla Wysp Kanaryjskich;

Or. pt

Uzasadnienie

* Kwoty te są oczywiście niewystarczające i należy je znacznie zwiększyć oraz w żadnym razie 
nie mogą być niższe niż w WRF na lata 2014–2020. 

Poprawka 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) 172 900 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany, Martyniki, Majotty, Reunion oraz 
Saint-Martin
.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia utrzymanie takich samych kwot na wydatki w ramach tej koperty 
budżetowej w porównaniu z poprzednim programowaniem.

Poprawka 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) 158 407 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunion oraz Saint-Martin.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z opinią Komisji Budżetowej PE w sprawie EFMR.

Poprawka 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) 149 509 709 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 168 500 296 EUR 
według cen bieżących) dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
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Reunion oraz Saint-Martin.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku tych regionów najbardziej oddalonych należy zastosować bardziej korzystny 
klucz podziału, aby walczyć z zagrożeniami związanymi z połowami NNN. 

Poprawka 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) 146 500 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 165 119 000 według 
cen bieżących) dla Gwadelupy, Gujany 
Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion 
oraz Saint-Martin.

Or. en

Poprawka 432
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

* Kwoty te są oczywiście niewystarczające i należy je znacznie zwiększyć oraz w żadnym razie 
nie mogą być niższe niż w WRF na lata 2014–2020. 
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Poprawka 433
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rekompensata, o której mowa w 
art. 21, nie może przekraczać 50 % każdej 
z przydzielonych alokacji, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c).

skreśla się

Or. pt

Poprawka 434
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rekompensata, o której mowa w 
art. 21, nie może przekraczać 50 % każdej 
z przydzielonych alokacji, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c).

skreśla się

Or. fr

Poprawka 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rekompensata, o której mowa w 
art. 21, nie może przekraczać 50 % każdej 
z przydzielonych alokacji, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c).

3. Rekompensata, o której mowa w 
art. 21, nie może przekraczać rocznie: a) 6 
450 000 EUR dla Azorów i Madery; b) 8 
700 000 EUR dla Wysp Kanaryjskich; c) 
12 350 000 EUR dla najbardziej 
oddalonych regionów francuskich, o 
których mowa w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Or. en

Poprawka 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

4. Co najmniej 30 % 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przydzielać zasoby publiczne, aby wspierać podmioty i państwa członkowskie w 
zapewnieniu większej ilości danych do celów zarządzania zasobami i zgodności z przepisami 
WPRyb. Dla realizacji WPRyb kluczowe znaczenie mają kontrola rybołówstwa i gromadzenie 
danych. Niektóre obowiązki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie kontroli i jego wersji 
po przeglądzie będą wymagały szczególnego i zwiększonego wsparcia na rzecz skutecznego 
stosowania przepisów przez państwa członkowskie i rybaków.

Poprawka 437
Norica Nicolai

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 

4. Co najmniej 20 % 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 
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kontrolą oraz gromadzeniem danych. związanych z kontrolą oraz gromadzeniem 
danych.

Or. en

Poprawka 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 20 % unijnego 
wsparcia finansowego przydzielonego 
każdemu państwu członkowskiemu 
przeznacza się na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 22 i 27.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do sprostania wyzwaniom środowiskowym, 
przed jakimi stoją nasze oceany, każde państwo członkowskie musi przeznaczać 25 % budżetu 
na działania związane z ochroną i odbudową morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich.

Poprawka 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 dotyczących kontroli i gromadzenia 
danych, można przydzielić Europejskiej 
Agencji Kontroli Rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 440
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Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 30 % unijnego 
wsparcia finansowego przydzielonego 
każdemu państwu członkowskiemu 
przeznacza się na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 22 i 27.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do sprostania wyzwaniom środowiskowym, 
przed jakimi stoją nasze oceany, każde państwo członkowskie musi przeznaczyć 30 % budżetu 
na działania związane z ochroną i odbudową morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich.

Poprawka 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMR przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 17 ust. 2 i art. 18, nie 
może przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMR przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 18, nie może 
przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

Or. en

Uzasadnienie

Programy dotacji bezpośrednich, takie jak pomoc w przypadku trwałego zaprzestania 
działalności połowowej, były wykorzystywane w przeszłości bez względu na cele w zakresie 
zmniejszenia zdolności połowowej lub zrównoważonego charakteru zasobów rybnych i 
pogłębiły brak równowagi między dostępnymi zasobami rybnymi a zdolnością połowową flot 
UE. Środki publiczne powinno się wykorzystywać do tworzenia wartości dodanej dla całego 
społeczeństwa, a nie do finansowania wycofywania statków z sektora lub prowadzenia 
działalności polegającej na sztucznym zatrzymywaniu podmiotów w tym sektorze, co przynosi 
niewielką wartość dodaną w odniesieniu do rybołówstwa i środowiska morskiego.
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Poprawka 442
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMR przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 17 ust. 2 i art. 18, nie 
może przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMR przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 17 ust. 2, nie może 
przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

Or. pt

Poprawka 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMR przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, o 
których mowa w art. 17 ust. 2 i art. 18, nie 
może przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

5. Unijne wsparcie finansowe z 
EFMRA przydzielone każdemu państwu 
członkowskiemu na obszary wsparcia, 
o których mowa w art. 17 ust. 2 i art. 18, 
nie może przekroczyć wyższego z dwóch 
następujących progów:

Or. en

Poprawka 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 6 000 000 EUR; albo a) 5 000 000 EUR; albo

Or. en
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Poprawka 445
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 10 % unijnego wsparcia 
finansowego przydzielonego każdemu 
państwu członkowskiemu.

b) co najmniej 20 % unijnego 
wsparcia finansowego przydzielonego 
każdemu państwu członkowskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny alarmujący stan zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim jest spowodowany między 
innymi przyjęciem nadmiernie dużych całkowitych dopuszczalnych połowów i dalszymi 
połowami przemysłowymi. Wspieranie strategii połowów przemysłowych przyczyniło się do 
pogorszenia stanu zasobów w strefie przybrzeżnej. Zwiększenie progu do 20 % umożliwi 
bezpośrednie wspieranie podmiotów zajmujących się rybołówstem na Bałtyku, zwłaszcza 
tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, które znajdują się obecnie w bardzo 
trudnej sytuacji. Bez podniesienia progów wsparcia na ten środek państwa leżące nad 
Morzem Bałtyckim nie będą mogły skutecznie rozwiązać tego problemu.

Poprawka 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 10 % unijnego wsparcia 
finansowego przydzielonego każdemu 
państwu członkowskiemu.

b) 8 % unijnego wsparcia 
finansowego przydzielonego każdemu 
państwu członkowskiemu.

Or. en

Poprawka 447
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6



AM\1167348PL.docx 87/180 PE629.603v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 30–32 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] w ramach 
EFMR można przydzielać wsparcie na 
pomoc techniczną na skuteczną 
administrację i stosowanie tego funduszu z 
inicjatywy państwa członkowskiego.

6. Zgodnie z art. 30–32 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
w ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na pomoc techniczną na 
skuteczną administrację i stosowanie tego 
funduszu z inicjatywy państwa 
członkowskiego. Aby zapobiegać 
nadmiernej absorpcji finansowania 
wprowadza się 20-procentowy pułap 
kosztów administracyjnych ponoszonych 
przez organy państwowe i półpaństwowe.

Or. en

Poprawka 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 30–32 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] w ramach 
EFMR można przydzielać wsparcie na 
pomoc techniczną na skuteczną 
administrację i stosowanie tego funduszu z 
inicjatywy państwa członkowskiego.

6. Zgodnie z art. 30–32 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
w ramach EFMRA można przydzielać 
wsparcie na pomoc techniczną na 
skuteczną administrację i stosowanie tego 
funduszu z inicjatywy państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 449
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 

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

wynosi 10 % łącznego budżetu EFMR 
(640 000 000 EUR) według cen bieżących.

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR jest zasadniczym narzędziem w osiąganiu celów określonych w ramach WPRyb. 
Zmniejszenie jego puli finansowej stanowi zagrożenie dla dobrego przebiegu istniejących 
projektów, ale też dla podejmowania nowych wyzwań, takich jak realizacja niebieskiej 
gospodarki. EFMR musi realizować zobowiązania polityczne w sektorze rybołówstwa i nie 
może odnotowywać strat w okresie 2021-2027.

Poprawka 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 640 000 000 EUR według cen 
bieżących.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział przydzielony według 
metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego.

Poprawka 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu 
i pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 773 900 000 EUR według cen 
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bieżących. bieżących.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać relację środków objętych zarządzaniem dzielonym oraz 
bezpośrednim/pośrednim obowiązującą w obecnym EFMR.

Poprawka 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 20 % łącznego budżetu EFMR
według cen bieżących.

Or. en

Poprawka 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 927 149 226 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 1 044 914 876 według 
cen bieżących).

Or. en

Poprawka 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 13,5 % koperty finansowej EFMR, 
co odpowiada 927 000 000 EUR według 
cen stałych z 2018 r. (tj. 1 045 000 000 
według cen bieżących).

Or. en

Poprawka 455
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 835 269 572 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 941 364 753 EUR 
według cen bieżących).

Or. fr

Poprawka 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota, o której mowa w ust. 1, może być 
wykorzystana na pomoc techniczną i 
administracyjną związaną z 
wykonywaniem EFMR, np. na działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę, w tym na systemy 

Kwota, o której mowa w ust. 1, może być 
wykorzystana na pomoc techniczną 
i administracyjną związaną 
z wykonywaniem EFMRA, np. na 
działania przygotowawcze, monitorowanie, 
kontrolę, audyt i ocenę, w tym na systemy 
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informatyczne dla przedsiębiorstw. informatyczne dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, z inicjatywy Komisji 
oraz z zastrzeżeniem pułapu wynoszącego 
1,7 % puli środków finansowych, o której 
mowa w art. 5 ust. 1, w ramach EFMR
można przydzielać wsparcie na:

W szczególności, z inicjatywy Komisji 
oraz z zastrzeżeniem pułapu wynoszącego 
1,7 % puli środków finansowych, o której 
mowa w art. 5 ust. 1, w ramach EFMRA
można przydzielać wsparcie na:

Or. en

Poprawka 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach EFMR przydziela się 
wsparcie na koszty działań informacyjno-
komunikacyjnych związanych z 
wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.

3. W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na koszty działań informacyjno-
komunikacyjnych związanych 
z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 459
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
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wspólnych przepisów] każde państwo 
członkowskie przygotowuje jeden program 
realizacji priorytetów, o których mowa w 
art. 4.

wspólnych przepisów] każde państwo 
członkowskie przygotowuje jeden program 
krajowy lub regionalne programy 
operacyjne służące realizacji priorytetów, 
o których mowa w art. 4.

Or. fr

Poprawka 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] każde państwo 
członkowskie przygotowuje jeden program 
realizacji priorytetów, o których mowa w 
art. 4.

1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] każde państwo 
członkowskie przygotowuje jeden program 
krajowy lub regionalne programy 
operacyjne służące realizacji priorytetów, 
o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach plany 
działania dla poszczególnych basenów 
morskich przeznaczone dla organów 
regionalnych lub szczebla niższego niż 
krajowy, właściwych w dziedzinie 
rybołówstwa, połowów skorupiaków, 
mięczaków i innych bezkręgowców 
morskich oraz w sprawach gospodarki 
morskiej.

Or. es
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Uzasadnienie

Tworzenie strategii i środków na poziomie basenów morskich może - w przypadku basenów 
należących do kilku państw członkowskich - wymagać planowania i uzgadniania działań z 
innymi regionami i państwami, by odpowiednio osiągać wyznaczone cele, wdrażać środki i 
wykorzystywać zasoby finansowe. Dobrym przykładem jest Andaluzja, której obszary 
przybrzeżne znajdują się w basenie śródziemnomorskim i południowoatlantyckim oraz 
obejmują specyficzny obszar Cieśniny Gibraltarskiej, a każdy z tych basenów ma inną 
charakterystykę.

Poprawka 462
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach plan 
działania lub regionalny program 
operacyjny przeznaczony dla organów 
regionalnych lub szczebla niższego niż 
krajowy, właściwych w dziedzinie 
rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Or. es

Poprawka 463
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) W stosownym przypadku plan 
działania lub regionalny program 
operacyjny dla organów szczebla niższego 
niż krajowy właściwych w dziedzinie 
rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Or. fr

Poprawka 464
Liadh Ní Riada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) analizę różnic społecznych i 
gospodarczych między segmentami floty, 
przy czym szczególną uwagę należy 
zwrócić na sytuację małych flot.

Or. en

Poprawka 465
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jako część programu 
zainteresowane państwa członkowskie 
opracowują plan działania dotyczący 
każdego ze swoich regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 
2; plan ten musi zawierać:

4. Jako część programu 
zainteresowane państwa członkowskie 
opracowują wspólnie z zainteresowanymi 
organami plan działania dotyczący 
każdego ze swoich regionów, w tym
regionów najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 2; plan ten musi 
zawierać:

Or. fr

Poprawka 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jako część programu 
zainteresowane państwa członkowskie 
opracowują plan działania dotyczący 
każdego ze swoich regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 
2; plan ten musi zawierać:

4. Jako część programu 
zainteresowane państwa członkowskie 
opracowują odrębny plan działania 
dotyczący każdego ze swoich regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2; plan ten musi zawierać:
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Or. en

Poprawka 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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;

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
rozwoju sektorów zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, w tym działania 
niezbędne do osiągnięcia 
zrównoważoności społeczności 
przybrzeżnych, oraz strategię wkładu 
EFMR w osiągnięcie dobrego stanu 
środowiska, w tym ramy priorytetowych 
działań związanych z programem Natura 
2000;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą opracować ramy priorytetowych działań związanych z 
programem Natura 2000 - plany finansowe dotyczące tworzenia obszarów Natura 2000 -
więc EFMR musi uwzględniać sposób, w jaki państwa członkowskie zamierzają wspierać 
swoje morskie obszary Natura 2000. Działania programowe przygotowywane przez państwa 
członkowskie w celu wdrażania EFMR nie powinny postrzegać wyników społeczno-
gospodarczych w oderwaniu od ochrony i odbudowy ekosystemów morskich.

Poprawka 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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;

a) strategię przedstawiającą wkład 
EFMR w osiąganie dobrego stanu 
środowiska, zrównoważoną eksploatację
zasobów rybołówstwa, sieć Natura 2000 i 
zrównoważony charakter sektorów
niebieskiej gospodarki, w tym działania 
niezbędne do powstania zrównoważonych 
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społeczności nadbrzeżnych;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka wymaga, by działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa była nieodłącznym elementem ekosystemu morskiego, dlatego należy utrzymać 
równowagę między poprawą warunków życia i zwiększaniem dobrobytu lokalnych 
społeczności nadbrzeżnych a ochroną ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska 
gospodarka przyniesie dodaną wartość ekonomiczną środowiska morskiego tylko wtedy, gdy 
będzie możliwe zachowanie i ochrona zasobów i ekosystemów morskich.

Poprawka 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

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

Or. en

Poprawka 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

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;

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
utrzymanie lokalnego sektora łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego;

Or. es

Poprawka 471
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wsparcie strukturalne dla sektora 
rybołówstwa i akwakultury na podstawie 
tytułu II;

(i) wsparcie strukturalne dla sektora 
rybołówstwa zgodnie z tytułem II;

Or. es

Poprawka 472
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) szczególowe zasady uzależnionej 
od obszaru rekompensaty - wspieranie 
(ekologizacja obszarów morskich i 
słodkowodnych) działań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu 
podejmowanych przez producentów 
akwakultury;

Or. en

Uzasadnienie

Chciałbym zaznaczyć, że producenci akwakultury zarówno morskiej, jak i słodkowodnej 
świadczą ważne usługi środowiskowe i ekosystemowe, za które należy się rekompensata w 
postaci odpowiedniego wsparcia. Uważam, że tak jak w przypadku rolników uzasadniona 
byłaby uzależniona od obszaru płatność dla producentów akwakultury z tytułu ekologizacji: 
wprowadzenie płatności z tytułu ekologizacji obszarów morskich i słodkowodnych.

Poprawka 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, 
o której mowa w art. 21;

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, 
o której mowa w art. 21, w tym kwoty 
dodatkowych kosztów obliczone przez 
zainteresowane państwa członkowskie 
oraz kwoty szacowanej pomocy jako 
rekompensaty;

Or. en

Poprawka 474
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, 
o której mowa w art. 21;

(ii) w przypadku regionów najbardziej 
oddalonych, rekompensatę za koszty 
dodatkowe, o której mowa w art. 21;

Or. fr

Poprawka 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie inne inwestycje w 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, 
które są niezbędne, by zapewnić 
zrównoważony rozwój obszarów 
przybrzeżnych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie inne inwestycje w 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, 
które są niezbędne, by zapewnić 
zrównoważony rozwój obszarów 
przybrzeżnych.

(iii) wszelkie inne inwestycje w 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, 
które są niezbędne, by zapewnić 
zrównoważony rozwój obszarów 
przybrzeżnych, zgodny z zasadami 
ekologii.

Or. en

Poprawka 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 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.

Or. en

Poprawka 478
Rosa D'Amato

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 

5. W odniesieniu do każdego basenu 
morskiego Komisja, po zasięgnięciu opinii 
właściwych komitetów doradczych,
sporządzi analizę, w której wskaże 
wspólne mocne i słabe strony basenu 
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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.

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.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wypracowanie szerokiego konsensusu w zakresie strategii morskiej z 
myślą o skuteczniejszym określeniu mocnych i słabych punktów dzięki podejściu oddolnemu. 
Dlatego proponuje ona, aby wesprzeć prace Komisji za pomocą opinii komitetów doradczych.

Poprawka 479
Renata Briano

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,
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.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wypracowanie szerokiego konsensusu w zakresie strategii morskiej z 
myślą o skuteczniejszym określeniu mocnych i słabych punktów dzięki podejściu oddolnemu. 
Dlatego proponuje ona, aby wesprzeć prace Komisji za pomocą opinii komitetów doradczych.

Poprawka 480
Nicola Caputo
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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,
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.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wypracowanie szerokiego konsensusu w zakresie strategii morskiej z 
myślą o skuteczniejszym określeniu mocnych i słabych punktów dzięki podejściu oddolnemu. 
Dlatego proponuje ona, aby wesprzeć prace Komisji za pomocą opinii komitetów doradczych.

Poprawka 481
Gabriel Mato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach –
potrzebę nabycia, modernizacji lub 
odnowienia floty;

Or. en

Poprawka 482
Izaskun Bilbao Barandica

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



PE629.603v01-00 102/180 AM\1167348PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach –
potrzebę modernizacji lub odnowienia 
floty;

Or. es

Poprawka 483
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wdrożenie obowiązku wyładunku, 
o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

d) wdrożenie rygorystycznego
obowiązku wyładunku, o którym mowa 
w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013;

Or. nl

Poprawka 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nadzór nad inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, które znacznie szkodzą 
wydajności rybołówstwa;

Or. nl

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. pt. „W kierunku 
zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i 
wyzwania na przyszłość”.

Poprawka 485
Annie Schreijer-Pierik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wsparcie upowszechnienia 
innowacyjnych selektywnych narzędzi 
połowowych w całej Unii, ze szczególnym 
uwzględnieniem art. 27 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

Or. nl

Poprawka 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) spodziewany wkład społeczno-
ekonomiczny programu w zrównoważoną 
niebieską gospodarkę, a zwłaszcza w 
sektor rybołówstwa i akwakultury;

Or. es

Uzasadnienie

Komisja powinna oceniać środowiskowy i społeczno-gospodarczy wkład proponowanych 
środków, a nie oceniać programy krajowe na podstawie danych.

Poprawka 487
Izaskun Bilbao Barandica

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 

e) spodziewany wkład społeczno-
ekonomiczny programu w zrównoważoną 
niebieską gospodarkę, a zwłaszcza w 
sektor rybołówstwa i akwakultury;
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akwakultury;

Or. es

Poprawka 488
Isabelle Thomas

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) oczekiwany wkład społeczno-
ekonomiczny programu w kwestii
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w 
szczególności w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury;

Or. fr

Poprawka 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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 a wynikami społeczno-
ekonomicznymi zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, w szczególności w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Or. en

Poprawka 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera e
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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 
wyników społeczno-ekonomicznych 
sektora rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 6 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wkład programu w ochronę i 
odbudowę ekosystemów morskich, przy 
czym wsparcie związane z obszarami 
Natura 2000 jest zgodne z priorytetowymi 
ramami działań ustanowionymi zgodnie z 
art. 8 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG;

g) wkład programu w ochronę 
i odbudowę ekosystemów morskich i 
słodkowodnych, przy czym wsparcie 
związane z obszarami Natura 2000 jest 
zgodne z priorytetowymi ramami działań 
ustanowionymi zgodnie z art. 8 ust. 4 
dyrektywy 92/43/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że sektor akwakultury opiera się na dwóch filarach: akwakulturze morskiej i 
hodowli ryb słodkowodnych.

Poprawka 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wkład programu w ograniczenie 
ilości odpadów morskich zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady xx/xx [dyrektywa w sprawie 
ograniczenia wpływu niektórych 

h) wkład programu w zbieranie
odpadów morskich i ograniczenie ich 
ilości zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady xx/xx [dyrektywa 
w sprawie ograniczenia wpływu niektórych 
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produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko]27;

produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko]27;

_________________ _________________

27 Dz.U. C […] z […], s. […]. 27 Dz.U. C […] z […], s. […].

Or. en

Poprawka 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wkład programu w zwalczanie 
połowów NNN;

Or. fr

Poprawka 495
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 18 skreśla się
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rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze w celu 
zatwierdzenia programu. Komisja 
zatwierdza proponowany program, pod 
warunkiem że przedstawiono niezbędne 
informacje.

Or. pt

Poprawka 496
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Z zastrzeżeniem art. 19 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze w celu 
zatwierdzenia zmian w programie.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W odniesieniu do produktów 
rybołówstwa i akwakultury wymienionych 
w załączniku I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
których dotyczą art. 107, 108 i 109 tego 
traktatu, Komisja może zatwierdzić -
zgodnie z art. 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej -
pomoc operacyjną dla regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w sektorach produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 



PE629.603v01-00 108/180 AM\1167348PL.docx

PL

produktów rybołówstwa i akwakultury, 
aby złagodzić szczególne ograniczenia 
tych regionów związane z dalekim 
położeniem, wyspiarskim charakterem i 
cechami regionów najbardziej 
oddalonych. Państwa członkowskie mogą 
przyznać dodatkowe środki finansowe na 
realizację planów rekompensat, o których 
mowa w art. 21. W takiej sytuacji państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji fakt 
udzielenia pomocy państwa, którą może 
ona zatwierdzić zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem jako część tych planów.
Takie zgłoszenie pomocy państwa uznaje 
się za zgłoszenie w rozumieniu pierwszego 
zdania art. 108 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek beneficjenta o wsparcie z 
EFMR uznaje się za niedopuszczalny 
przez określony okres ustalony na 
podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ 
stwierdził, że ten beneficjent:

1. Wniosek beneficjenta o wsparcie z 
EFMRA uznaje się za niedopuszczalny 
przez określony okres ustalony na 
podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ 
stwierdził, że ten beneficjent:

Or. en

Poprawka 499
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek beneficjenta o wsparcie z 
EFMR uznaje się za niedopuszczalny przez 
określony okres ustalony na podstawie ust. 

1. Wniosek o wsparcie z EFMR 
uznaje się za niedopuszczalny przez 
określony okres ustalony na podstawie 
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4, jeżeli właściwy organ stwierdził, że ten 
beneficjent:

ust. 4, jeżeli właściwy organ stwierdził, że 
wnioskodawca:

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalność należy sprawdzić, zanim wnioskodawca stanie się beneficjentem.

Poprawka 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 
aktach prawnych przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę;

a) wielokrotnie lub stale dopuszczał
się poważnego naruszenia przepisów 
określonego w art. 42 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1005/200828 lub art. 90 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 i 
zachowanie stanowiące naruszenie się 
powtarzało, lub dopuścił się naruszenia 
przepisów określonego 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).

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre naruszenia wymienione w art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 można 
popełnić nieświadomie przy normalnym przebiegu zwykłych, każdodziennych operacji 
połowowych. Dlatego należy sprawdzać, czy zachowanie stanowiące naruszenie się powtarza. 
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Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa powinna prowadzić oficjalny wspólnotowy rejestr 
podmiotów, które dopuściły się poważnych naruszeń, by usprawnić zarządzanie i poprawić 
koordynację działań organów administracji uczestniczących w zarządzaniu EFMR.

Poprawka 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 
aktach prawnych przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę;

a) wielokrotnie dopuścił się 
poważnego naruszenia przepisów 
określonego w art. 42 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1005/200828 lub art. 90 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;

_________________ _________________

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).

Or. es

Uzasadnienie

W art. 90 rozporządzenia (WE) 1224/2009 podano pełen wykaz poważnych naruszeń, które 
mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od stopnia niezgodności (ilości, uzyskany zysk 
itp.). Naruszenia te można również popełnić nieświadomie przy normalnym przebiegu 
zwykłych, każdodziennych operacji połowowych. Dlatego proponuje się wprowadzić słowo 
„wielokrotnie”, by uniknąć nadmiernego lub podwójnego karania („non bis in idem”) za te 
naruszenia, często popełniane niezamierzenie.

Poprawka 502
Rosa D'Amato
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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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 
aktach prawnych przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę;

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;

_________________ _________________

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).

Or. it

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 1 wprowadza element niepewności, jeśli chodzi o ustalenie, czy beneficjent 
kwalifikuje się do wsparcia EFMR. Nie można bowiem z góry określić, jakie będą następne 
akty prawne zawierające aspekt kar, od których wywodzi się warunkowość.

Poprawka 503
Renata Briano

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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 

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;
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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).

Or. it

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 1 wprowadza element niepewności, jeśli chodzi o ustalenie, czy beneficjent 
kwalifikuje się do wsparcia EFMR. Nie można bowiem z góry określić, jakie będą następne 
akty prawne zawierające aspekt kar, od których wywodzi się warunkowość.

Poprawka 504
Izaskun Bilbao Barandica

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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 
aktach prawnych przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę;

a) wielokrotnie 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 w 
ramach WPRyb;

_________________ _________________

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 

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 
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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).

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).

Or. es

Poprawka 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
1005/200828lub art. 90 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych 
aktach prawnych przyjętych przez 
Parlament Europejski i Radę;

a) dopuścił się poważnego 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 związanych z WPRyb,
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).

Or. en

Poprawka 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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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 
1005/200828lub 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).

Or. en

Poprawka 507
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli składany wniosek dotyczy 
wsparcia na podstawie art. 23 – popełnił 
którekolwiek z przestępstw przeciwko 
środowisku określonych w art. 3 i 4 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE29.

c) popełnił którekolwiek z przestępstw 
przeciwko środowisku określonych w art. 3 
i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/99/WE29.

_________________ _________________

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 
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6.12.2008, s. 28). z 6.12.2008, s. 28).

Or. es

Poprawka 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli składany wniosek dotyczy 
wsparcia na podstawie art. 23 – popełnił 
którekolwiek z przestępstw przeciwko 
środowisku określonych w art. 3 i 4 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE29.

c) popełnił którekolwiek z przestępstw 
przeciwko środowisku określonych w art. 3 
i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE29.

_________________ _________________

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 
6.12.2008, s. 28).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 
z 6.12.2008, s. 28).

Or. es

Poprawka 509
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest nadal zobowiązany do spełniania 
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji.

Or. es
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Poprawka 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest nadal zobowiązany do spełniania 
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji.

Or. en

Poprawka 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

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

Or. en

Poprawka 513
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
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.

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest zobowiązany do spełniania warunków 
dopuszczalności określonych w tym celu 
na mocy ust. 4 przez cały okres realizacji 
operacji oraz okres pięciu lat po dokonaniu 
końcowego zatwierdzenia tego 
beneficjenta.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka do ust. 2 łączy się z następnymi ust. 3 i 4 i ma na celu jaśniejsze określenie 
warunków i zakresu uprawnień Komisji dotyczących ustalania kryteriów dopuszczalności do 
wsparcia EFMR.

Poprawka 514
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest nadal zobowiązany do spełniania 

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest zobowiązany do spełniania warunków 



PE629.603v01-00 118/180 AM\1167348PL.docx

PL

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.

dopuszczalności określonych w tym celu 
na mocy ust. 4 przez cały okres realizacji 
operacji oraz okres pięciu lat po dokonaniu 
końcowego zatwierdzenia tego 
beneficjenta.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z następnymi ust. 3 i 4 i ma na celu jaśniejsze określenie warunków i 
zakresu uprawnień Komisji dotyczących ustalania kryteriów dopuszczalności do wsparcia 
EFMR.

Poprawka 515
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 52, dotyczących:

skreśla się

a)

b)

Or. pt

Poprawka 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 

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 
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musi wynosić co najmniej rok; najmniej rok;

Or. en

Poprawka 517
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ewentualnych warunków 
skrócenia okresu niedopuszczalności;

Or. it

Poprawka 518
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ewentualnych warunków 
skrócenia okresu niedopuszczalności;

Or. it

Poprawka 519
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) określenia warunków, jakie należy 
spełniać po złożeniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, a w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów – zasad 
odzyskiwania przydzielonego wsparcia, 
którego poziom będzie zależeć od wagi 
dokonanego naruszenia.



PE629.603v01-00 120/180 AM\1167348PL.docx

PL

Or. it

Poprawka 520
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) określenia warunków, jakie należy 
spełniać po złożeniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, a w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów – zasad 
odzyskiwania przydzielonego wsparcia, 
którego poziom będzie zależeć od wagi 
dokonanego naruszenia.

Or. it

Poprawka 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
beneficjentów, którzy składają wniosek w 
ramach EFMR, do tego, by przedstawili 
instytucji zarządzającej podpisane 
oświadczenie potwierdzające, że spełniają 
kryteria wymienione w ust. 1 i 3. Przed 
zatwierdzeniem operacji państwa 
członkowskie weryfikują prawdziwość 
tego oświadczenia w oparciu o informacje 
dostępne w krajowych rejestrach naruszeń 
przepisów, o których mowa w art. 93 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, lub w 
oparciu o wszelkie inne dostępne dane.

Państwa członkowskie zobowiązują 
beneficjentów, którzy składają wniosek 
w ramach EFMRA, do tego, by 
przedstawili instytucji zarządzającej 
podpisane oświadczenie potwierdzające, że 
spełniają kryteria wymienione w ust. 1 i 3. 
Przed zatwierdzeniem operacji państwa 
członkowskie weryfikują prawdziwość 
tego oświadczenia w oparciu o informacje 
dostępne w krajowych rejestrach naruszeń 
przepisów, o których mowa w art. 93 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, lub 
w oparciu o wszelkie inne dostępne dane.

Or. en

Poprawka 522
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Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą 
stosować okres niedopuszczalności
również wobec wniosków złożonych przez 
rybaków prowadzących połowy na wodach 
śródlądowych, którzy dopuścili się 
poważnego naruszenia w rozumieniu 
przepisów krajowych.

Or. en

Poprawka 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Operacje kwalifikowalne

EFMR może wspierać różnorodne 
operacje określone przez państwa 
członkowskie w swoich programach, pod 
warunkiem że są one objęte jednym lub 
kilkoma priorytetami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu i nie zostały 
uznane za niedopuszczalne.

Or. en

Poprawka 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 12a

Operacje kwalifikowalne

W programach państw członkowskich 
należy wskazywać różnorodne operacje, 
które może wspierać EFMR, a operacje te 
powinny być objęte jednym lub kilkoma 
priorytetami ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 525
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

a) operacje, które zwiększają 
pojemność brutto lub moc silnika statku 
rybackiego, z wyjątkiem zwiększenia 
służącego poprawie bezpieczeństwa załogi, 
jakości produktów lub wywiązywaniu się z 
obowiązku wyładunku;

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „zdolności połowowej” nie jest zdefiniowane w art. 3. Przepis ten jest sprzeczny z 
celem poprawy konkurencyjności floty. Zwiększenie możliwości w zakresie lokalizacji ryb 
może też spowodować zwiększenie efektywności energetyczej i tym samym służyć osiąganiu 
celów polityki klimatycznej.

Poprawka 526
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
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możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb, z wyjątkiem łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, i tylko jeżeli 
operacje te są realizowane bez zakłócania 
globalnej równowagi między zdolnością 
połowową i pozostającymi do dyspozycji 
uprawnieniami do połowów;

Or. pt

Poprawka 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb; za wzrost zdolności 
połowowej nie uznaje się zwiększenia 
zdolności mającego wyłącznie poprawiać 
warunki życia i bezpieczeństwa na 
pokładzie.

Or. es

Uzasadnienie

W sektorze i w poszczególnych regionach powszechne jest zapotrzebowanie na budowę i 
nabywanie statków rybackich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia nowych 
jednostek rybackich dających załodze lepsze warunki życia i bezpieczeństwa.

Poprawka 528
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego, o ile nie 
przekracza limitu przydzielonego danemu 
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możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

państwu członkowskiemu, lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli modernizacja statków rybackich ma na celu zwiększenie zdolności połowowej, ważne 
jest, aby właściciel danego statku miał dodatkową zdolność połowową w ramach limitu. Ta 
zdolność wynika zazwyczaj z obniżenia zdolności innego statku. Państwo członkowskie 
dopilnowuje, by zdolność połowowa jego floty nie przekraczała w żadnym momencie limitów 
określonych w załączniku II, oraz by nie było w związku z tym podstawy prawnej do 
wykluczenia z wsparcia podmiotów inwestujących w rozwój działalności gospodarczej 
poprzez modernizację swoich statków rybackich.

Poprawka 529
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb, o ile niniejsze 
rozporządzenie nie stanowi inaczej;

Or. en

Poprawka 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operacje, które zwiększają zdolność 
połowową statku rybackiego lub pomagają 
w nabyciu sprzętu, który zwiększa 
możliwości statku rybackiego w zakresie 
lokalizacji ryb;

a) operacje, które mogą prowadzić do 
zwiększenia zdolności połowowej statku 
rybackiego lub pomagają w nabyciu 
sprzętu, który zwiększa możliwości statku 
rybackiego w zakresie lokalizacji ryb;
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Or. en

Poprawka 531
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. fr

Poprawka 532
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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) przywóz statków rybackich, chyba 
że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;

Or. es

Poprawka 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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) przywóz statków rybackich, chyba 
że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;
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Or. es

Uzasadnienie

W sektorze i w poszczególnych regionach powszechne jest zapotrzebowanie na budowę i 
nabywanie statków rybackich, zwłaszcza nowych statków dających załodze lepsze warunki 
życia i bezpieczeństwa. Poszczególne reformy WPRyb spowodowały, że średnia wieku 
europejskiej floty jest wysoka. Sytuacja ta powoduje siłą rzeczy pogorszenie warunków pracy 
na morzu. Dlatego należy odnowić flotę bez zwiększania nakładu połowowego ani zdolności 
połowowej statku.

Poprawka 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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 i nabycie statków 
rybackich lub przywóz statków rybackich, 
z wyjątkiem łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego;

Or. es

Poprawka 535
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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 i nabycie statków 
rybackich lub przywóz statków rybackich, 
o ile działania takie nie powodują 
przekroczenia limitów zdolności 
połowowej przydzielonych danemu 
państwu członkowskiemu, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
państwo członkowskie dopilnowuje, aby zdolność połowowa jego floty w żadnym momencie 
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nie przekraczała limitów zdolności połowowej określonych w załączniku II. Czyli, o ile nie 
zostanie przekroczony limit zdolności połowowej danego państwa członkowskiego, 
wprowadzenie nowej technologii jest zawsze korzystne dla środowiska, tj. lepiej jest budować 
nowe statki w ramach dostępnej zdolności połowowej niż remontować stare, wysokoemisyjne. 

Poprawka 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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;

Or. en

Uzasadnienie

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Poprawka 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 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) przywóz statków rybackich, chyba 
że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;

Or. es
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Uzasadnienie

W sektorze i w poszczególnych regionach powszechne jest zapotrzebowanie na budowę i 
nabywanie statków rybackich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia nowych 
jednostek rybackich dających załodze lepsze warunki życia i bezpieczeństwa.

Poprawka 538
João Ferreira

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) przywóz statków rybackich, chyba 
że niniejsze rozporządzenie stanowi
inaczej;

Or. pt

Poprawka 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tymczasowe lub trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej, 
chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ w innych artykułach rozporządzenia przewidziano możliwość przyznania pomocy w 
razie tymczasowego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej, pewność prawa 
wymaga, by nie wprowadzać takiego ogólnego sformułowania.

Poprawka 540
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 13 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tymczasowe lub trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej, 
chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi 
inaczej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tymczasowe lub trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej;

d) trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej;

Or. en

Poprawka 542
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tymczasowe lub trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej;

d) trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej;

Or. pt

Poprawka 543
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zwiad rybacki; skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten spowoduje poważne ograniczenie wdrażania innowacji, m.in. w zakresie 
testowania nowych narzędzi połowowych, co jest niezrozumiałe w kontekście potrzeby 
wdrażania środków ukierunkowanych na różnorodność biologiczną i na zmniejszenie presji 
rybołówstwa na środowisko, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego.

Poprawka 544
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zwiad rybacki; skreśla się

Or. pt

Poprawka 545
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zwiad rybacki; e) zwiad rybacki; o ile niniejsze 
rozporządzenie nie przewiduje inaczej;

Or. de

Poprawka 546
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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e) zwiad rybacki; (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 547
Sylvie Goddyn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) połowy z wykorzystaniem agregatu 
prądotwórczego;

Or. fr

Poprawka 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przeniesienie własności 
przedsiębiorstwa;

f) przeniesienie własności 
przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 
przeniesienia własności na młodych 
rybaków albo młodych producentów 
akwakultury w wieku poniżej 40 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Obniżenie wieku rybaków i producentów akwakultury jest bardzo poważnym wyzwaniem 
stojącym przed polityką rybołówstwa i sektorem akwakultury. Wchodzenie młodych rybaków i 
producentów akwakultury do sektora należy ułatwiać za pomocą wszelkich możliwych 
środków, w tym prawnych.

Poprawka 549
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Isabelle Thomas

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;

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Inicjatywy w zakresie zarybiania eksperymentalnego mogą stanowić sposób ochrony zasobów 
rybnych.

Poprawka 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 lub polega na zarybianiu 
eksperymentalnym lub powiązanym z 
działaniami służącymi poprawie 
warunków środowiskowych i warunków 
produkcji w środowisku naturalnym;

Or. es

Uzasadnienie

Bezpośrednie zarybianie to zasadniczy element wielu działań powiązanych z odtwarzaniem 
obszarów nieproduktywnych do celów takich jak akwakultura, o dużym znaczeniu społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym.

Poprawka 551
Izaskun Bilbao Barandica
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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 lub polega na zarybianiu 
eksperymentalnym lub powiązanym z 
działaniami służącymi poprawie 
warunków środowiskowych i warunków 
produkcji w środowisku naturalnym;

Or. es

Poprawka 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 lub polega na zarybianiu 
eksperymentalnym lub powiązanym z 
działaniami służącymi poprawie 
warunków środowiskowych i warunków 
produkcji w środowisku naturalnym;

Or. es

Uzasadnienie

Bezpośrednie zarybianie to zasadniczy element wielu działań powiązanych z odtwarzaniem 
obszarów nieproduktywnych do celów takich jak hodowla skorupiaków, mięczaków i innych 
bezkręgowców morskich, o dużym znaczeniu społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Poprawka 553
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej;

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej, chyba że ma ona 
miejsce w regionach najbardziej 
oddalonych lub na oddalonych, 
niezurbanizowanych obszarach 
przybrzeżnych;

Or. es

Uzasadnienie

Budowa portów oraz miejsc wyładunku lub sprzedaży ma zasadnicze znaczenie na wielu 
oddalonych, niezurbanizowanych obszarach przybrzeżnych, gdyż oddalenie od punktów 
sprzedaży może powodować nierentowność lub niewykonalność działalności połowowej. 
Dobrym przykładem jest hiszpański region Galicji, dysponujący 128 portami do obsługi 
całego wybrzeża.

Poprawka 555
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej;

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej, chyba że ma ona 
miejsce w regionach najbardziej 
oddalonych;
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Or. es

Poprawka 556
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej;

h) poza regionami najbardziej 
oddalonymi, budowa nowych portów, 
nowych miejsc wyładunku z wyjątkiem
nowych miejsc sprzedaży aukcyjnej;

Or. fr

Poprawka 557
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej;

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku;

Or. fr

Uzasadnienie

W inwestycjach wspieranych z EFMR należy uwzględnić także aukcje rybne.

Poprawka 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 

h) budowa nowych portów i nowych 
miejsc wyładunku;
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sprzedaży aukcyjnej;

Or. es

Uzasadnienie

Budowa nowych miejsc sprzedaży aukcyjnej lub remont istniejących ma zasadnicze znaczenie, 
gdyż część z nich jest przestarzała z powodu lokalizacji na zniszczonych obszarach 
zurbanizowanych, braku usług niezbędnych do spełnienia nowych wymogów 
identyfikowalności, kontroli, obowiązku wyładunku itd. W strategicznym planowaniu
służącym uniknięciu przewymiarowania nie należy wykluczać ze wsparcia z EFMR budowy 
nowych miejsc sprzedaży aukcyjnej, zastępujących punkty przestarzałe.

Poprawka 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) niezależnie od lit. h) operacje takie 
mogą być wykonywane w małych portach 
bez obsługi, tj. na odległych wyspach;

Or. en

Poprawka 560
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

skreśla się

Or. es

Poprawka 562
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię zarządzania kryzysowego należy rozwiązać również w odniesieniu do rybołówstwa i 
akwakultury. Dlatego potrzebne są tutaj mechanizmy interwencji, a zwłaszcza operacje i 
pomoc w zakresie przechowywania.

Poprawka 564
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen;

Or. fr

Poprawka 565



AM\1167348PL.docx 139/180 PE629.603v01-00

PL

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen;

Or. en

Poprawka 566
João Ferreira

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

Or. pt

Poprawka 567
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera j
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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

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy pozbawiać rybaków możliwości wykorzystania funduszu do ułatwiania dostosowań 
technicznych statków, aby ułatwić obowiązek wyładunku.

Poprawka 568
Remo Sernagiotto

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

Or. it

Poprawka 569
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) inwestycje na statkach rybackich, 
które są niezbędne do zapewnienia 

skreśla się
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zgodności z wymogami przewidzianymi w 
prawie unijnym lub krajowym, w tym 
wymogami związanymi z obowiązkami 
Unii w kontekście regionalnych 
organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem;

Or. it

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 570
Rosa D'Amato

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

Or. it

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 571
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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

Or. it

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 572
Sylvie Goddyn

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;

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. Przepis ten 
nie będzie miał zastosowania do wydatków 
związanych z obowiązkiem wyładunku ani 
do jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z prawa Unii lub prawa 
krajowego, które pociągałyby za sobą 
znaczne koszty dla operatorów;

Or. fr

Poprawka 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera k
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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

Or. es

Uzasadnienie

Inwestycje na statkach rybackich przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej, łagodzenia zmiany klimatu, zmniejszania odrzutów itd. Nie należy wykluczać 
takich inwestycji na statkach, które z jakiegokolwiek powodu w dwóch poprzednich latach 
prowadziły działalność przez mniej niż 60 dni.

Poprawka 574
João Ferreira

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

Or. pt

Poprawka 575
Rosa D'Amato

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 

k) inwestycje na statkach rybackich, 
które w ciągu dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku 
o wsparcie prowadziły działalność 
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na morzu przez mniej niż 60 dni w roku. połowową na morzu przez mniej niż 60 dni 
w roku, z wyjątkiem inwestycji 
określonych w art. 16.

Or. it

Uzasadnienie

Chodzi tu o zwyczajne uzgodnienie z treścią art. 16.

Poprawka 576
Nicola Caputo

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.

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, z 
wyjątkiem inwestycji określonych w art. 
16.

Or. it

Poprawka 577
Renata Briano

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.

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, z 
wyjątkiem inwestycji określonych w art. 
16.

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność z postanowieniami art. 16.

Poprawka 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) inwestycje w operacje w ramach 
akwakultury, które nie są zgodne z 
zaleceniami zawartymi w Kodeksie 
zdrowia zwierząt wodnych Światowej 
Organizacji Zdrowia Zwierząt i w 
kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa, zgodnie z oceną 
odnośnych organów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR jest skonstruowany z zamiarem udostępniania funduszy tylko podmiotom, które 
prowadzą zrównoważoną działalność. W odniesieniu do połowów gatunków wolno żyjących 
jest to dobrze określone w ramach środków związanych ze środowiskiem i z zarządzaniem, 
zwłaszcza koncepcja maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Przy braku definicji 
zrównoważonej akwakultury zalecenia tych organizacji międzyrządowych stanowią 
podstawowe zalecenia obejmujące zrównoważone wykorzystywanie zasobów, minimalizację 
stosowania leków, zasady postępowania i dobrostan zwierząt.

Poprawka 579
Isabelle Thomas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego statku, jeżeli w 
jej wyniku zwiększa się moc w kW;

Or. fr
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Poprawka 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego statku, jeżeli w 
jej wyniku zwiększa się moc w kW;

Or. es

Uzasadnienie

Wynikiem wymiany silnika głównego lub dodatkowego statku nie może być zwiększenie mocy 
statku, a tym samym nakładu połowowego.

Poprawka 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego statku, jeżeli w 
jej wyniku zwiększa się moc w kW;

Or. es

Poprawka 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) produkcja organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie;

Or. es
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Poprawka 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) działalność związana z 
rybołówstwem słodkowodnym;

Or. en

Poprawka 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) koszty operacyjne, takie jak 
ubezpieczenie, koszty ogólne, paliwo lub 
wyposażenie statku rybackiego, które 
sprawiają, że jest on operacyjny lub 
nawigacyjny, takie jak liny, obowiązkowe 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa lub 
ochrony i usługi w zakresie konserwacji.

Or. en

Poprawka 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) produkcja organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie mogąca 
mieć negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

Or. es
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Uzasadnienie

W odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie może wystąpić konieczność 
przeprowadzenia badań i wytworzenia szczepów odpornych na choroby zagrażające 
eksploatacji niektórych gatunków, np. małży, bez negatywnych skutków dla środowiska.

Poprawka 586
Isabelle Thomas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) produkcja organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie.

Or. fr

Poprawka 587
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa, ochrony żywych zasobów 
morza i zrównoważenia społeczno-
gospodarczego

Or. es

Poprawka 588
Nicola Caputo

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.

Or. it

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie środków sprzyjających dialogowi społecznemu w 
celu utrzymania spójności między stronami i z myślą o osiągnięciu lepszych warunków pracy 
na pokładzie i na lądzie, także dzięki szkoleniom i zachętom do dobrych praktyk.

Poprawka 589
Renata Briano

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, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

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

Or. it

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie środków sprzyjających dialogowi społecznemu w 
celu utrzymania spójności między stronami i z myślą o osiągnięciu lepszych warunków pracy 
na pokładzie i na lądzie, także dzięki szkoleniom i zachętom do dobrych praktyk.

Poprawka 590
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie przydzielane na 
podstawie niniejszego rozdziału musi 

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

wnosić wkład w realizację celów WPRyb 
związanych ze środowiskiem, gospodarką, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, i musi wspierać dialog 
społeczny między stronami.

Or. it

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie środków sprzyjających dialogowi społecznemu w 
celu utrzymania spójności między stronami i z myślą o osiągnięciu lepszych warunków pracy 
na pokładzie i na lądzie, także dzięki szkoleniom i zachętom do dobrych praktyk.

Poprawka 591
João Ferreira, Younous Omarjee

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, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

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

Or. fr

Poprawka 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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, 
społeczeństwem i zatrudnieniem, o 

1. Wsparcie przydzielane na 
podstawie niniejszego rozdziału musi 
wnosić wkład w realizację celów, o 
których mowa w art. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, zwłaszcza w ust. 2.
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których mowa w art. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013.

Or. en

Poprawka 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli danemu statkowi 
przydzielono wsparcie na podstawie 
niniejszego rozdziału, statek ten nie może 
być przedmiotem transferu ani zmiany 
bandery poza granice Unii przez co 
najmniej pięć lat po dokonaniu końcowej 
płatności na rzecz operacji objętej 
wsparciem.

2. Jeżeli danemu statkowi 
przydzielono wsparcie na podstawie 
niniejszego rozdziału, statek ten nie może 
być przedmiotem transferu ani zmiany 
bandery poza granice Unii przez co 
najmniej osiem lat po dokonaniu końcowej 
płatności na rzecz operacji objętej
wsparciem.

Or. en

Poprawka 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem art. 15 i 17 wsparcie 
przydzielane na podstawie niniejszego 
rozdziału ma również zastosowanie do 
rybołówstwa śródlądowego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc na rzecz działalności śródlądowej objęto już Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego. Ponadto działalność związana z rybołówstwem słodkowodnym nie wchodzi w 
zakres polityki morskiej ani wspólnej polityki rybołówstwa.
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Poprawka 595
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15 Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zawierający strategię 
rozwoju rentownego i zrównoważonego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. W 
stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

15 Plan działania dotyczący 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
rybołówstwa dalekomorskiego, 
przybrzeżnego i wyspiarskiego

Or. en

Poprawka 596
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zawierający strategię 
rozwoju rentownego i zrównoważonego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. 
W stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

1. We współpracy z sektorami 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
rybołówstwa przybrzeżnego, 
dalekomorskiego i wyspiarskiego państwa 
członkowskie opracowują jako część 
swojego programu plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, rybołówstwa 
przybrzeżnego i dalekomorskiego
zawierający strategię rozwoju rentownego i 
zrównoważonego rybołówstwa.
W stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

Or. en

Poprawka 597
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zawierający strategię 
rozwoju rentownego i zrównoważonego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. 
W stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

1. Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zawierający strategię 
rozwoju rentownego i zrównoważonego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
zważywszy że ten rodzaj rybołówstwa 
przynosi spójność społeczną, gospodarczą 
i środowiskową. W stosownych 
przypadkach strategia ta obejmuje 
następujące sekcje:

Or. es

Poprawka 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zawierający strategię 
rozwoju rentownego i zrównoważonego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. 
W stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

1. Jako część programu państwa 
członkowskie opracowują plan działania 
dotyczący konkretnie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, zawierający 
strategię rozwoju rentownego 
i zrównoważonego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego. 
W stosownych przypadkach strategia ta 
obejmuje następujące sekcje:

Or. en

Poprawka 599
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) dostosowanie zdolności połowowej 
i zarządzanie nią;

a) dostosowanie zdolności połowowej 
i zarządzanie nią, w szczególności dzięki 
reklasyfikacji i odnowieniu statków lub 
ich silników, co pozwoli na wydłużenie 
czasu pobytu na morzu lub zwiększy 
bezpieczeństwo działalności;

Or. pt

Poprawka 600
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostosowanie zdolności połowowej 
i zarządzanie nią;

a) dostosowanie zdolności połowowej 
i zarządzanie nią przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, by flocie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego przysługiwała 
sprawiedliwa część praw połowowych;

Or. en

Poprawka 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie niskoemisyjnych 
praktyk połowowych o niskim wpływie i 
odpornych na zmianę klimatu, które 
powodują jak najmniejsze szkody w 
środowisku morskim;

b) wspieranie niskoemisyjnych 
praktyk połowowych o niskim wpływie 
i odpornych na zmianę klimatu, które 
minimalizują szkody w środowisku 
morskim i wpływ na dobrostan zwierząt;

Or. en

Poprawka 602
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych;

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych, dzięki wspieraniu 
mechanizmów, które podnoszą cenę 
pierwszej sprzedaży, z korzyścią dla 
rybaków, dzięki zwiększeniu 
wynagrodzenia za ich pracę, i które 
sprzyjają sprawiedliwej i właściwej 
dystrybucji wartości dodanej w całym 
łańcuchu wartości sektora, dzięki 
zmniejszeniu marży pośredników, 
zagwarantowaniu wyższych cen 
producentom i kontroli cen oferowanych 
konsumentom końcowym;

Or. pt

Poprawka 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych;

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych dostosowanych do 
specyfiki lokalnej i obejmujących 
możliwość sprzedaży bezpośredniej, 
zgodnie z ust. 6 rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z 29 maja 2018 r. w 
sprawie optymalizacji łańcucha wartości 
w unijnym sektorze rybołówstwa 
(2017/2119(INI));

Or. es

Poprawka 604
Liadh Ní Riada

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

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych;

c) wzmocnienie łańcucha wartości 
sektora i wspieranie strategii 
marketingowych w odniesieniu do 
produktów uzyskanych przez sektor, w tym 
przez tworzenie organizacji producentów;

Or. en

Poprawka 605
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności;

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności wśród 
rybaków, dzięki szkoleniom i zachętom, 
które premiują aktywność, co przyczynia 
się w szczególności do przyciągnięcia 
młodzieży;

Or. pt

Poprawka 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności;

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności w celu 
zagwarantowania napływu kolejnych 
pokoleń pracowników, zwłaszcza w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym;

Or. es

Poprawka 607
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności;

d) wspieranie umiejętności, wiedzy, 
innowacji i budowania zdolności rybaków;

Or. en

Poprawka 608
Nicola Caputo

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;

Or. it

Poprawka 609
Renata Briano

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;

Or. it

Uzasadnienie

Dodanie tej dziedziny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego.
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Poprawka 610
Rosa D'Amato

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;

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadza się nowe dziedziny o kluczowym znaczeniu dla rozwoju łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego.

Poprawka 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, ze 
szczególnym uwzględnieniem chorób 
dotykających szczególnie kobiety 
pracujące w tym sektorze, np. kobiety 
wyrabiające sieci oraz kobiety zbierające 
skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce 
morskie;

Or. es

Poprawka 612
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Poprawka 613
Ana Miranda

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 
oraz w prowadzonych na lądzie 
działaniach związanych z rybołówstwem;

Or. es

Uzasadnienie

Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy powinna dotyczyć statków rybackich 
oraz działań prowadzonych na lądzie, ponieważ wiele działań związanych z rybołówstwem 
odbywa się już po dostarczeniu połowów do portu i do punktów sprzedaży.

Poprawka 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 
oraz w połowach z brzegu i w zbieraniu 
skorupiaków, mięczaków i innych 
bezkręgowców morskich;

Or. es

Uzasadnienie

Na obszarach rybackich połowy z brzegu i zbiór skorupiaków, mięczaków i innych 
bezkręgowców morskich mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Fundusz powinien 
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służyć także poprawie zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy osób prowadzących połowy 
z brzegu i zbierających skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce morskie.

Poprawka 615
Renata Briano

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 
oraz promowanie godnej pracy;

Or. it

Poprawka 616
Rosa D'Amato

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 
oraz promowanie godnej pracy;

Or. it

Poprawka 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) udział we wspólnym zarządzaniu 
przestrzenią morską, w tym chronionymi 
obszarami morskimi i obszarami Natura 
2000;

g) udział przedstawicieli sektora 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego we 
wspólnym zarządzaniu przestrzenią 
morską, w tym chronionymi obszarami 
morskimi i obszarami Natura 2000;
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Or. es

Poprawka 618
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce;

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce, które docenią walor 
kulturowy społeczności, oraz wspieranie 
produktów rybołówstwa, które, mimo że 
posiadają pewien potencjał, to brak im 
walorów handlowych;

Or. pt

Poprawka 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce;

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce, zwłaszcza przekierowywanie 
rybaków w razie konieczności do innych 
dziedzin działalności w celu ograniczenia 
nakładu połowowego;

Or. en

Poprawka 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce;

h) dywersyfikacja działań w szeroko 
pojętej zrównoważonej niebieskiej 
gospodarce oraz w dziedzinach niosących 
ze sobą potencjał rozwoju danego 
obszaru;

Or. es

Uzasadnienie

Ograniczenie dywersyfikacji działań do niebieskiej gospodarki, czyli do turystyki i 
akwakultury, powoduje wykluczenie innych działań, np. działań powiązanych ze sprzedażą 
produktów lokalnego rybołówstwa i innych działań mogących sprzyjać niebieskiej 
gospodarce, dlatego zaproponowano sformułowanie „dziedziny niosące ze sobą potencjał 
rozwoju danego obszaru”.

Poprawka 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h

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;

Or. en

Poprawka 622
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspólna organizacja i udział w 
procesach decyzyjnych i doradczych.

i) wspólna organizacja i udział w 
procesach decyzyjnych i doradczych, 
dzięki zachęcaniu grup rybaków, 
organizacji branżowych i organizacji 
pozarządowych związanych z łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym do 
koordynacji, przygotowania i udziału w 
komitetach doradczych;
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Or. pt

Poprawka 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) udział w zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i 
ekosystemami na obszarach Natura 2000 
oraz siedliskami przybrzeżnymi o 
szczególnym znaczeniu dla rybołówstwa, a 
także w ochronie tych zasobów, 
ekosystemów i siedlisk.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki planom zarządzania rybacy mogą aktywnie uczestniczyć w zrównoważonej 
eksploatacji zasobów, a ponadto prowadzą oni działania chroniące ekosystem i zasoby, 
działania te należy zatem ująć w planie działania dotyczącym łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego.

Poprawka 624
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne 
wyłącza się z podziału TAC i kwot, jeżeli 
istnieją specjalne uprawnienia 
organizacyjne w dziedzinie zarządzania 
rybołówstwem.

Or. es

Poprawka 625
Liadh Ní Riada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan działania uwzględnia 
niewiążące wytyczne FAO na rzecz 
ochrony zrównoważonego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz – w 
stosownych przypadkach – regionalny plan 
działania dotyczący łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego przyjęty przez 
Generalną Komisję Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego.

2. Plan działania uwzględnia 
niewiążące wytyczne FAO na rzecz 
ochrony zrównoważonego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, a mianowicie 
kryteria zrównoważoności gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej (zasada 
przewodnia nr 10) oraz – w stosownych 
przypadkach – regionalny plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego przyjęty przez Generalną 
Komisję Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego.

Or. en

Poprawka 626
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne spoczywające na 
rybakach trudniących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym, należy 
uwzględnić w planach działania jeden 
uproszczony elektroniczny formularz 
wniosku dla środków objętych EFMR.

Or. fr

Poprawka 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zmniejszyć obciążenia 
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spoczywające na podmiotach sektora 
gospodarki morskiej i rybołówstwa 
ubiegających się o wsparcie, zwłaszcza na 
podmiotach prowadzących łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, należy 
zamieścić w planach działania jednolity 
uproszczony formularz wniosku o 
przyznanie środków z EFMR.

Or. es

Uzasadnienie

Przeważająca większość podmiotów sektora gospodarki morskiej i rybołówstwa w 
hiszpańskim regionie Galicji, w tym podmiotów przemysłu przetwórczego, to małe 
przedsiębiorstwa rodzinne. Armatorzy i załogi z sektora łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego to nie jedyne osoby fizyczne o ograniczonych zasobach administracyjnych.

Poprawka 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na podmiotach sektora 
gospodarki morskiej i rybołówstwa 
ubiegających się o wsparcie, należy 
zamieścić w planach działania jednolity 
uproszczony formularz wniosku o 
przyznanie środków z EFMR.

Or. es

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw sektora rybołówstwa to małe przedsiębiorstwa rodzinne o niewielkich 
zasobach administracyjnych.

Poprawka 629
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na podmiotach sektora 
gospodarki morskiej i rybołówstwa 
ubiegających się o wsparcie, należy 
zamieścić w planach działania jednolity 
uproszczony formularz wniosku o 
przyznanie środków z EFMR.

Or. es

Poprawka 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreśla się

Inwestycje na statkach do łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które należą 
do segmentu floty, w stosunku do którego 
najnowsze sprawozdanie dotyczące 
zdolności połowowej, o którym mowa w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, wykazało równowagę między 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów dostępnymi dla tego segmentu:

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40 
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, muszą 
być wyposażone na potrzeby rybołówstwa 
morskiego i liczyć 5–30 lat.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. 
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b), można przydzielić wyłącznie pod 
następującymi warunkami:

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika;

b) wielkość odpowiadająca ewentualnemu 
zmniejszeniu zdolności połowowej (w kW), 
które wynika z wymiany lub modernizacji 
silnika głównego lub dodatkowego, zostaje 
nieodwołalnie usunięta z unijnego 
rejestru floty rybackiej;

c) państwo członkowskie dokonało 
kontroli fizycznej mocy silnika statku 
rybackiego, aby sprawdzić, czy nie 
przekroczono mocy silnika określonej w 
licencji połowowej.

4. Wsparcia na podstawie niniejszego 
artykułu nie przyznaje się, jeżeli ocena 
równowagi pomiędzy zdolnością 
połowową a uprawnieniami do połowów 
zawarta w najnowszym sprawozdaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
dotyczącym segmentu floty, do której 
należy odnośny statek, nie została 
opracowana na podstawie wskaźników 
biologicznych, gospodarczych i 
dotyczących wykorzystania statku, które to 
wskaźniki zawarto we wspólnych 
wytycznych określonych we wspomnianym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 631
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje na statkach do łodziowego
rybołówstwa przybrzeżnego

Inwestycje w statki rybackie

Or. en
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Poprawka 632
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16 Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które należą 
do segmentu floty, w stosunku do którego 
najnowsze sprawozdanie dotyczące 
zdolności połowowej, o którym mowa w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, wykazało równowagę między 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów dostępnymi dla tego segmentu:

16 Inwestycje w statki do łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i 
wyspiarskiego

Or. en

Poprawka 633
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które należą 
do segmentu floty, w stosunku do którego 
najnowsze sprawozdanie dotyczące 
zdolności połowowej, o którym mowa w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, wykazało równowagę między 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów dostępnymi dla tego segmentu:

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na inwestycje związane ze 
statkami łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, które należą do segmentu 
floty, w stosunku do którego najnowsze 
sprawozdanie dotyczące zdolności 
połowowej, o którym mowa w art. 22 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
wykazało równowagę między zdolnością 
połowową a uprawnieniami do połowów 
dostępnymi dla tego segmentu, między 
innymi na:

Or. pt
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Poprawka 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które należą 
do segmentu floty, w stosunku do którego 
najnowsze sprawozdanie dotyczące 
zdolności połowowej, o którym mowa w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, wykazało równowagę między 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów dostępnymi dla tego segmentu:

1. Wsparcie w ramach EFMRA
można przydzielać na następujące 
inwestycje związane ze statkami 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
które należą do segmentu floty, w stosunku 
do którego najnowsze sprawozdanie 
dotyczące zdolności połowowej, o którym 
mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013, wykazało równowagę 
między zdolnością połowową 
a uprawnieniami do połowów dostępnymi 
dla tego segmentu:

Or. en

Poprawka 635
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które należą 
do segmentu floty, w stosunku do którego 
najnowsze sprawozdanie dotyczące 
zdolności połowowej, o którym mowa w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, wykazało równowagę między 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów dostępnymi dla tego segmentu:

1. Wsparcie w ramach EFMR można 
przydzielać na następujące inwestycje 
związane ze statkami rybackimi, które 
należą do segmentu floty, w stosunku do 
którego najnowsze sprawozdanie 
dotyczące zdolności połowowej, o którym 
mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013, wykazało równowagę 
między zdolnością połowową 
a uprawnieniami do połowów dostępnymi 
dla tego segmentu:

Or. en

Poprawka 636
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40 
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku ma doświadczenie w 
pracy rybaka lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

Or. es

Poprawka 637
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 45
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej dwa lata lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

Or. fr

Poprawka 638
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40 
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe;

a) pierwsze nabycie statku rybackiego 
przez młodego rybaka, który w momencie 
złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40 
lat i który pracował jako rybak przez co 
najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, w tym jeżeli 
nabywa własność jako główny 
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akcjonariusz spółki;

Or. fr

Uzasadnienie

Młody rybak, który jest głównym akcjonariuszem spółki nie może korzystać ze wsparcia w 
chwili pierwszego nabycia statku rybackiego. Wykluczenie pierwszego nabycia statku 
rybackiego z uwagi na udział młodej osoby w kapitale spółki byłoby rodzajem kary.

Poprawka 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego.

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego albo 
modernizacja dowolnego innego elementu 
mechanizmu napędowego, jak również 
zmiany i dodatki niezbędne do 
zainstalowania na pokładzie.

Or. en

Poprawka 640
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego.

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego w celu 
ograniczenia emisji substancji 
zanieczyszczających lub gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej statków. 

Or. fr
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Poprawka 641
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego.

b) wymiana lub modernizacja statku 
rybackiego lub silnika głównego lub 
dodatkowego.

Or. fr

Poprawka 642
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) doskonalenie i modernizacja floty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa, 
zdolności i warunków życia na pokładzie, 
warunków pracy i bezpieczeństwa na 
pokładzie, a także przechowywania 
połowów, by umożliwić prowadzenie 
połowów z większą wydajnością pod 
względem technicznym, energetycznym i 
pod względem zrównoważenia 
środowiskowego, bez zwiększania 
rozmiarów floty.

Or. es

Poprawka 643
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) budowa nowych statków, pod 
warunkiem że wprowadzenie nowych 
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jednostek korzystających ze wsparcia 
publicznego zostanie zrównoważone 
wycofaniem jednostek niekorzystających 
ze wsparcia publicznego, których zdolność 
będzie co najmniej równa zdolności 
nowych jednostek zarówno pod względem 
pojemności, jak i mocy.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia wymianę pokoleniową także poprzez zakup nowych statków, które 
jednak nie powinny wpływać na całkowitą zdolność połowową. Dlatego przy wprowadzaniu 
nowych jednostek tworzących nową zdolność wymagane jest wycofanie jednostek 
pozbawionych wsparcia publicznego.

Poprawka 644
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) budowa nowych statków, pod 
warunkiem że wprowadzenie nowych 
jednostek korzystających ze wsparcia 
publicznego zostanie zrównoważone 
wycofaniem jednostek niekorzystających 
ze wsparcia publicznego, których zdolność 
będzie co najmniej równa zdolności 
nowych jednostek zarówno pod względem 
pojemności, jak i mocy.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia wymianę pokoleniową także poprzez zakup nowych statków, które 
jednak nie powinny wpływać na całkowitą zdolność połowową. Dlatego przy wprowadzaniu 
nowych jednostek tworzących nową zdolność wymagane jest wycofanie jednostek 
pozbawionych wsparcia publicznego.

Poprawka 645
João Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) reklasyfikacja, rekalibracja i 
odnowa jednostek pływających w 
przypadku jednostek przestarzałych, co 
pozwoli na poprawę warunków połowu i 
wydłużenie czasu pobytu na morzu;

Or. pt

Poprawka 646
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) remont lub budowa nowych 
statków oraz dostosowanie z myślą o 
dywersyfikacji.

Or. es

Poprawka 647
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) innowacje z wykorzystaniem 
różnych instrumentów finansowych.

Or. es

Poprawka 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego.

Or. en

Poprawka 649
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć mniej niż
30 lat.

Or. fr

Poprawka 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć mniej niż
30 lat.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się uwzględnić statki liczące mniej niż 30 lat i tym samym nie wykluczać statków 
liczących do pięciu lat.

Poprawka 651
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–20 lat.

Or. es

Uzasadnienie

Średnia wieku statków rybackich w UE to 22,6 lat, nie byłoby zatem wskazane finansowanie 
zakupu statków w wieku przekraczającym tę średnią.

Poprawka 652
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
muszą liczyć 5–30 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyposażenia na potrzeby rybołówstwa morskiego jest zbędny, ponieważ statek 
rybacki jest z definicji wyposażony na potrzeby zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów 
morza. Ponadto wymóg ten nie dotyczy statków żeglugi śródlądowej.

Poprawka 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki, o których mowa w ust. 1, 2. Statki, o których mowa w ust. 1, 
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muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

muszą być wyposażone na potrzeby 
rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat, a 
w uzasadnionych przypadkach przepis ten 
może dotyczyć nowszych statków.

Or. en

Poprawka 654
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1
lit. b), można przydzielić wyłącznie pod 
następującymi warunkami:

skreśla się

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika;

b) wielkość odpowiadająca ewentualnemu 
zmniejszeniu zdolności połowowej (w kW), 
które wynika z wymiany lub modernizacji 
silnika głównego lub dodatkowego, zostaje 
nieodwołalnie usunięta z unijnego 
rejestru floty rybackiej;

c) państwo członkowskie dokonało 
kontroli fizycznej mocy silnika statku 
rybackiego, aby sprawdzić, czy nie 
przekroczono mocy silnika określonej w 
licencji połowowej.

Or. fr

Poprawka 655
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 

skreśla się
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większa niż moc obecnego silnika;

Or. pt

Poprawka 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika;

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika 
niezależnie od postanowień lit. 3a);

Or. en

Poprawka 657
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika;

a) maksymalna osiągalna moc (w 
kW) nowego lub zmodernizowanego 
silnika nie może być większa niż moc 
określona w licencji połowowej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że chodzi o maksymalną osiągalną moc, tj. dopuszczalną i określoną w 
licencji połowowej. Taki zapis uwzględnia sytuację, w której możliwy jest zakup wyłącznie 
silnika o mocy większej od mocy dopuszczalnej i konieczne jest mechaniczne ograniczenie jej 
do dopuszczalnego poziomu. Jest to zgodne z brzmieniem lit. c) niniejszego ustępu.

Poprawka 658
Peter van Dalen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika;

a) moc (w kW) nowego lub 
zmodernizowanego silnika nie może być 
większa niż moc obecnego silnika i musi 
on emitować 25 % mniej CO2;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii 
na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, EFMR powinien przyczynić się do uwzględnienia działań w 
dziedzinie klimatu. Dlatego należy koniecznie dodać warunek zmniejszenia emisji. Ponadto, 
jeśli nie będzie wymogu ograniczenia emisji z nowych lub zmodernizowanych silników, nie 
wiadomo, jak 40 % wydatków związanych z wymianą lub modernizacją silnika głównego lub 
dodatkowego może przyczynić się do zaliczenia wsparcia na cele związane ze środowiskiem 
(zob. załacznik IV).

Poprawka 659
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość odpowiadająca 
ewentualnemu zmniejszeniu zdolności 
połowowej (w kW), które wynika z 
wymiany lub modernizacji silnika 
głównego lub dodatkowego, zostaje 
nieodwołalnie usunięta z unijnego rejestru 
floty rybackiej;

b) w stosownych przypadkach,
wielkość odpowiadająca ewentualnemu 
zmniejszeniu zdolności połowowej (w 
kW), które wynika z wymiany lub 
modernizacji silnika głównego lub 
dodatkowego, zostaje nieodwołalnie 
usunięta z unijnego rejestru floty rybackiej;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten nie obowiązuje statków żeglugi śródlądowej, ponieważ nie są one ujęte w unijnym 
rejestrze floty rybackiej.

Poprawka 660
Peter van Dalen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo członkowskie dokonało 
kontroli fizycznej mocy silnika statku 
rybackiego, aby sprawdzić, czy nie 
przekroczono mocy silnika określonej w 
licencji połowowej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jest to nadmierne obciążenie dla państw członkowskich w kontekście dotacji.

Poprawka 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo członkowskie dokonało 
kontroli fizycznej mocy silnika statku 
rybackiego, aby sprawdzić, czy nie 
przekroczono mocy silnika określonej w 
licencji połowowej.

c) państwo członkowskie dokonało 
kontroli fizycznej mocy silnika statku 
rybackiego, aby sprawdzić, czy nie 
przekroczono mocy silnika określonej 
w licencji połowowej, jeżeli długość statku 
przekracza 10 metrów.

Or. en
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