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Poprawka 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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 upewnia się 
co do prawdziwości maksymalnej mocy 
silnika statku rybackiego, aby sprawdzić, 
czy nie przekroczono mocy silnika 
określonej w licencji połowowej.

Or. es

Uzasadnienie

Fizyczna kontrola silnika nie daje gwarancji co do mocy silnika.

Poprawka 663
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na nabycie 
zastępczych lub nowych budynków w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
pod następującymi warunkami:

a) nie zostanie zwiększona zdolność 
połowowa floty państwa członkowskiego;
oraz

b) zasoby wykorzystywane przez statek 
rybacki łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego są zarządzane zgodnie z 
MSY, przy czym zasoby, które w ostatnich 
7 latach stanowiły 60 % łącznej masy 
połowu statku, przez co najmniej 5 z 
ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku 
znajdowały się w bezpiecznych granicach 
biologicznych B > MSY Btrigger i F > FMSY; 
oraz
d) właściciel nowego budynku zobowiąże 
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się przekazać organom kontrolnym i 
naukowym dane wysokiej rozdzielczości 
dotyczące nakładu pracy, składu połowu i 
niezamierzonego połowu. Może to 
obejmować instalację systemów 
monitoringu elektronicznego.

Or. de

Poprawka 664
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 w 
ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na inwestycje w statki rybackie o 
zrównoważonym charakterze i całkowitej 
długości do 24 m, jeżeli w 
udokumentowany sposób nie chodzi o 
przemysłowe statki rybackie, lecz o statki 
rybackie łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego z silnymi 
powiązaniami z lokalną gospodarką.

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest zrozumiałe, dlaczego statek rybacki o długości od 12,01 m nie może być już określany 
jako statek rybacki łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Istnieją obszary morskie, np. na 
Morzu Północnym, na których statki rybackie o długości poniżej 12 m nie mogą być używane 
ze względów bezpieczeństwa i z powodu warunków hydrograficznych, a mimo to są 
wykorzystywane do dziennego rybołówstwa przybrzeżnego, np. do połowów garneli.

Poprawka 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W regionach najbardziej 
oddalonych moc nowego lub 
zmodernizowanego silnika może 
przekraczać moc obecnego silnika w kW 
w przypadku należycie uzasadnionej 
potrzeby zastosowania zwiększonej mocy 
ze względów bezpieczeństwa na morzu i 
bez zwiększenia nakładów połowowych.

Or. en

Poprawka 666
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. Ponadto w 
przypadku wszelkich nowych inwestycji 
należy zapewnić gwarancję dostępu do 
uprawnień do połowów (tj. kwot).

Or. en

Poprawka 667
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej stanowi sposób wykorzystania 
finansowania, który może okazać się zarówno nieskuteczny, jak i niezgodny z celami WPRyb. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy w latach 1994 i 2011 wskazał tego rodzaju środek jako 
jedną z najbardziej kontrowersyjnych form dotacji bezpośrednich. Przykłady przytoczone w 
sprawozdaniach Trybunału wskazywały na ryzyko ponownej inwestycji w sektorze 
otrzymanych środków. Ponadto w praktyce kontrola sposobu wydatkowania tych premii jest 
bardzo trudna. Po wycofaniu ich w ramach obecnego EFMR ponowne wprowadzenie tego 
rodzaju dotacji w EFMR na okres po 2020 r. stanowiłoby krok wstecz, czego należy uniknąć.

Poprawka 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na zarządzanie 
rybołówstwem i flotami rybackimi.

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na zarządzanie 
rybołówstwem i flotami rybackimi.

Or. en

Poprawka 669
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na zwiad rybacki 
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służący do wypróbowania selektywnych 
narzędzi połowowych nowej generacji w 
odniesieniu do realizacji obowiązku 
wyładunku w rozumieniu art. 14 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. de

Uzasadnienie

Całkowite wyłączenie zwiadu rybackiego, jakie wymagane jest w art. 13 lit. e), przynosi efekty 
odwrotne od zamierzonych w kontekście uzgodnionego obowiązku wyładunku i 
wypróbowywanych przy tym selektywnych narzędzi połowowych.

Poprawka 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W wyjątkowych przypadkach
wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może 
zostać przydzielone w formie 
rekompensaty za trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, o ile zostaną
spełnione następujące warunki:

Or. en

Poprawka 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) na zasadzie odstępstwa od art. 13 
lit. a) w regionach najbardziej oddalonych 
pomoc, o której mowa w ust. 1, może być 
przyznana dla zakotwiczonych urządzeń 
do sztucznej koncentracji ryb tylko jeśli te 
urządzenia przyczyniają się do 
zrównoważonych i selektywnych połowów;

Or. en

Poprawka 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zaprzestanie działalności prowadzi 
do całkowitego zmniejszenia zdolności 
połowowej ze względu na nieinwestowanie 
otrzymanych środków ponownie w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 674
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich 
trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 120 dni w
roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 30 dni;

Or. es

Poprawka 675
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech 
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech 
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 180 dni;

Or. en

Uzasadnienie

Stan stad w Morzu Bałtyckim pogarsza się, dlatego rybacy coraz częściej są zmuszani do 
powstrzymywania się od połowów. Jednocześnie warunki atmosferyczne często 
uniemożliwiają wypłynięcie w morze, co utrudnia spełnienie warunku prowadzenia połowów 
przez tak wiele dni.

Poprawka 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich 
trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o
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wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 120 dni w
roku;

wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 90 dni;

Or. es

Uzasadnienie

Wymóg prowadzenia działalności przez 120 dni w roku przez trzy poprzedzające lata 
kalendarzowe uznaje się za nadmierny; należy go obniżyć do 90 dni i ograniczyć do jednego 
poprzedzającego roku, aby nie utrudniać trwałego i dobrowolnego wycofywania 
nierentownych statków i przyczynić się do osiągnięcia wyników planu działania.

Poprawka 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 90 dni w roku
albo przez 25 % czasu w roku w 
przypadku rybołówstwa sezonowego;

Or. en

Poprawka 678
Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadził działalność połowową 
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działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

na morzu średnio przez co najmniej 90
dni;

Or. it

Poprawka 679
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu średnio przez co najmniej 90
dni;

Or. it

Uzasadnienie

Parametr średniej liczby dni rocznie bardziej odpowiada charakterowi łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które jest silnie uzależnione od warunków meteorologicznych na 
morzu i sytuacji wyjątkowych (zrzutów odpadów do morza, zakwitu wody itp.). Liczba 
przepracowanych dni w kolejnych latach może się znacznie różnić.

Poprawka 680
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu średnio przez co najmniej 90
dni;
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Or. it

Uzasadnienie

Parametr średniej liczby dni rocznie bardziej odpowiada charakterowi łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, które jest silnie uzależnione od warunków meteorologicznych na 
morzu i sytuacji wyjątkowych (zrzutów odpadów do morza, zakwitu wody itp.). Liczba 
przepracowanych dni w kolejnych latach może się znacznie różnić.

Poprawka 681
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 90 dni w roku;

Or. es

Poprawka 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech 
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech 
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni;

Or. es
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Uzasadnienie

Wycofywanie statków z tej działalności jest ściśle zależne od ich mało zrównoważonego 
charakteru i niskiej konkurencyjności, często powiązanej z niewielką operacyjnością. Dlatego 
należy uelastycznić ten wymóg w celu ułatwienia wprowadzenia tego rodzaju środków.

Poprawka 683
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w ciągu pięciu lat od otrzymania 
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować żadnego statku rybackiego.

e) w ciągu pięciu lat od otrzymania 
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować nowego statku rybackiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie z EFMR może zostać przydzielone na trwałe zaprzestanie działalności w przypadku 
określonego statku rybackiego i jego zdolności połowowej, lecz nie na zaprzestanie 
działalności gospodarczej przez beneficjenta. Ponadto rejestracja kolejnego statku przez 
beneficjenta nie będzie miała miejsca w ramach zdolności powstałej w wyniku wycofania 
statku, lecz w ramach innej zdolności dostępnej w ramach limitu krajowego.

Poprawka 684
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w ciągu pięciu lat od otrzymania
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować żadnego statku rybackiego.

e) w ciągu pięciu lat od uzyskania
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować żadnego statku rybackiego.

Or. it

Poprawka 685
Renata Briano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w ciągu pięciu lat od otrzymania
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować żadnego statku rybackiego.

e) w ciągu pięciu lat od uzyskania
wsparcia beneficjentowi nie wolno 
zarejestrować żadnego statku rybackiego.

Or. it

Poprawka 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ze środka tego mogą także 
korzystać rybacy, którzy w ciągu dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających datę 
złożenia wniosku o wsparcie przez co 
najmniej 90 dni w roku pracowali na 
morzu na pokładzie unijnego statku 
rybackiego, którego dotyczy trwałe 
zaprzestanie. Ci rybacy skutecznie 
zaprzestają wszelkiej działalności 
połowowej. Beneficjent dostarcza 
właściwemu organowi dowód skutecznego 
zaprzestania działalności połowowej. 
Rekompensata jest wypłacana w okresie 
krótszym niż rok od daty złożenia wniosku 
o wsparcie.

Or. es

Poprawka 687
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1167349PL.docx 15/179 PE629.604v01-00

PL

3. Wsparcie na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, o którym mowa w
ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 
lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], oraz na podstawie:

skreśla się

a) spełnienia warunków zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]; oraz

b) osiągnięcia rezultatów zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 52, w
celu ustanowienia warunków, o których 
mowa w lit. a) i które są związane z
wdrażaniem środków ochrony 
określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.

Or. pt

Poprawka 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, o którym mowa w
ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 
lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], oraz na podstawie:

skreśla się

a) spełnienia warunków zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]; oraz
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b) osiągnięcia rezultatów zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 52, w
celu ustanowienia warunków, o których 
mowa w lit. a) i które są związane z
wdrażaniem środków ochrony 
określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.

Or. en

Poprawka 689
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, o którym mowa w
ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 
lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], oraz na podstawie:

skreśla się

a) spełnienia warunków zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]; oraz

b) osiągnięcia rezultatów zgodnie z art. 46 
lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. es

Poprawka 690
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFMR może wspierać działania mające 
na celu sprzyjanie dialogowi społecznemu 
między stronami, w szczególności 
następujące działania prowadzone przez 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, które zawierają krajowe 
układy zbiorowe:

a) szkolenie młodych przedsiębiorców z 
sektora rybołówstwa;

b) podwyższanie kwalifikacji i rozwój 
umiejętności na rzecz zrównoważonego 
rybołówstwa;

b) podnoszenie świadomości na temat 
dobrych praktyk połowowych i ochrony 
różnorodności biologicznej;

c) działania na rzecz bezpieczeństwa i 
ochrony życia ludzkiego na morzu;

d) działania na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników na statkach.

Or. it

Uzasadnienie

Oprócz aspektów środowiskowych programowanie w ramach EFMR musi obejmować 
społeczny wymiar działalności połowowej.

Poprawka 691
Nicola Caputo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EFMR może wspierać dostęp 
przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa i 
akwakultury do narzędzi zarządzania 
ryzykiem, takich jak zachęty do 
zawierania polis ubezpieczeniowych lub 
członkostwa w funduszach ubezpieczeń 
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wzajemnych, w celu pokrycia strat 
ekonomicznych powstałych w związku z co 
najmniej jednym z poniższych 
przypadków:

a) klęskami żywiołowymi;

b) niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

c) nagłymi zmianami jakości i ilości wody, 
za które dany podmiot nie jest 
odpowiedzialny;

d) chorobami w akwakulturze, awarią lub 
zniszczeniem obiektów produkcyjnych, za 
które dany podmiot nie ponosi 
odpowiedzialności;

e) kosztami ratowania rybaków lub 
statków rybackich w przypadku wypadków 
na morzu podczas ich działalności 
połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest wprowadzenie możliwości wsparcia z EFMR narzędzi zarządzania ryzykiem, 
takich jak zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub członkostwa w funduszach 
ubezpieczeń wzajemnych, w przypadkach wymienionych w literach a)–e), podobnie jak w 
sektorze rolnym.

Poprawka 692
Renata Briano

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EFMR może wspierać dostęp 
przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa i 
akwakultury do narzędzi zarządzania 
ryzykiem, takich jak zachęty do 
zawierania polis ubezpieczeniowych lub 
członkostwa w funduszach ubezpieczeń 
wzajemnych, w celu pokrycia strat 
ekonomicznych powstałych w związku z co 
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najmniej jednym z poniższych 
przypadków:

a) klęskami żywiołowymi;

b) niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

c) nagłymi zmianami jakości i ilości wody, 
za które dany podmiot nie jest 
odpowiedzialny;

d) chorobami w akwakulturze, awarią lub 
zniszczeniem obiektów produkcyjnych, za 
które dany podmiot nie ponosi 
odpowiedzialności;

e) kosztami ratowania rybaków lub 
statków rybackich w przypadku wypadków 
na morzu podczas ich działalności 
połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest wprowadzenie wsparcia z EFMR narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak 
zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub członkostwa w funduszach ubezpieczeń 
wzajemnych, w konkretnych wymienionych przypadkach, podobnie jak w sektorze rolnym.

Poprawka 693
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EFMR może wspierać dostęp 
przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa i 
akwakultury do narzędzi zarządzania 
ryzykiem, takich jak zachęty do 
zawierania polis ubezpieczeniowych lub 
członkostwa w funduszach ubezpieczeń 
wzajemnych, w celu pokrycia strat 
ekonomicznych powstałych w związku z co 
najmniej jednym z poniższych 
przypadków:

a) klęskami żywiołowymi;
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b) niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

c) nagłymi zmianami jakości i ilości wody, 
za które dany podmiot nie jest 
odpowiedzialny;

d) chorobami w akwakulturze, awarią lub 
zniszczeniem obiektów produkcyjnych, za 
które dany podmiot nie ponosi 
odpowiedzialności;

e) kosztami ratowania rybaków lub 
statków rybackich w przypadku wypadków 
na morzu podczas ich działalności 
połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest wprowadzenie możliwości wsparcia z EFMR narzędzi zarządzania ryzykiem, 
takich jak zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub członkostwa w funduszach 
ubezpieczeń wzajemnych, w przypadkach wymienionych w literach a)–e), podobnie jak w 
sektorze rolnym.

Poprawka 694
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Inwestycje na rzecz dialogu społecznego

EFMR może wspierać działania mające 
na celu sprzyjanie dialogowi społecznemu 
między stronami, w szczególności 
następujące działania prowadzone przez 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, które zawierają krajowe 
układy zbiorowe:

a) szkolenie młodych przedsiębiorców z 
sektora rybołówstwa;
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b) podwyższanie kwalifikacji i rozwój 
umiejętności na rzecz zrównoważonego 
rybołówstwa;

c) podnoszenie świadomości na temat 
dobrych praktyk połowowych i ochrony 
różnorodności biologicznej;

d) działania na rzecz bezpieczeństwa i 
ochrony życia ludzkiego na morzu;

e) działania na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników na statkach.

Or. it

Uzasadnienie

Oprócz aspektów środowiskowych programowanie w ramach EFMR musi obejmować 
społeczny wymiar działalności połowowej.

Poprawka 695
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

1. EFMR może wspierać działania mające 
na celu sprzyjanie dialogowi społecznemu 
między stronami, w szczególności 
następujące działania prowadzone przez 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, które zawierają krajowe 
układy zbiorowe:

a) szkolenie młodych przedsiębiorców z 
sektora rybołówstwa;

b) podwyższanie kwalifikacji i rozwój 
umiejętności na rzecz zrównoważonego 
rybołówstwa;

c) podnoszenie świadomości na temat 
dobrych praktyk połowowych i ochrony 
różnorodności biologicznej;
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d) działania na rzecz bezpieczeństwa i 
ochrony życia ludzkiego na morzu;

e) działania na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników na statkach.

Or. it

Poprawka 696
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

Or. de

Poprawka 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18 Nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej

18 Tymczasowe zaprzestanie 
działalności połowowej

Or. en

Poprawka 698
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

Or. fr

Poprawka 699
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

Or. es

Poprawka 700
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej

Zaprzestanie działalności połowowej

Or. fr

Poprawka 701
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18 Nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej

18 Nieprzewidziane i nadzwyczajne 
zaprzestanie działalności połowowej

Or. en
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Poprawka 702
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR przydziela się
wsparcie na rekompensatę za
nieprzewidziane i nadzwyczajne 
zaprzestanie działalności połowowej, które 
wynika z:

Or. en

Poprawka 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. en

Poprawka 704
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:
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Or. de

Poprawka 705
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać rybaków zmuszonych do tymczasowego zaprzestania 
działalności.

Poprawka 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. en

Poprawka 707
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. es

Poprawka 708
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. es

Poprawka 709
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
zaprzestanie działalności połowowej, które 
wynika z:

Or. fr

Poprawka 710
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzenia środków ochrony, o
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) 
oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
lub równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

a) wprowadzenia środków ochrony, o
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) 
oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,
c) w przypadku okresu ochronnego 
wprowadzonego na podstawie 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb] lub 
równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać rybaków zmuszonych do tymczasowego zaprzestania 
działalności, zwłaszcza w przypadku zastosowania środków nadzwyczajnych lub okresów 
ochronnych na podstawie rozporządzenia podstawowego.

Poprawka 711
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzenia środków ochrony, o
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) 
oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
lub równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

a) wprowadzenia środków ochrony, o
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) 
oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,
w tym okresów zamkniętych, lub 
równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

Or. es

Poprawka 712
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenia przez Komisję
środków w przypadku poważnego 
zagrożenia dla żywych zasobów morza, jak 
określono w art. 12 rozporządzenia (UE) nr
1380/2013;

b) wprowadzenia środków Komisji 
lub środków nadzwyczajnych państw 
członkowskich, jak określono w art. 12 i 13
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Or. de

Uzasadnienie

Treść i przepisy przejmuje się tutaj z rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Poprawka 713
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w związku z zastosowaniem 
środków nadzwyczajnych przyjętych przez 
Komisję, o których mowa w art. 13 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb];

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać rybaków zmuszonych do tymczasowego zaprzestania 
działalności, zwłaszcza w przypadku zastosowania środków nadzwyczajnych lub okresów 
ochronnych na podstawie rozporządzenia podstawowego.

Poprawka 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) wstrzymania – spowodowanego 
siłą wyższą – stosowania umowy o
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów lub protokołu do takiej umowy; 
lub

skreśla się

Or. en

Poprawka 715
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wstrzymania – spowodowanego 
siłą wyższą – stosowania umowy o
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów lub protokołu do takiej umowy; 
lub

c) wstrzymania stosowania umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów lub protokołu do takiej umowy; 
lub

Or. fr

Poprawka 716
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wstrzymania – spowodowanego 
siłą wyższą – stosowania umowy o
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów lub protokołu do takiej umowy; 
lub

c) wstrzymania stosowania lub 
nieodnowienia umowy o partnerstwie w 
sprawie zrównoważonych połowów lub 
protokołu do takiej umowy; lub

Or. es

Poprawka 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych, oficjalnie uznanych 
przez właściwe organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

d) klęsk żywiołowych, incydentów 
środowiskowych lub wstrzymania 
działalności połowowej ze względów 
zdrowia publicznego na skutek 
zanieczyszczenia mięczaków wynikającego 
z rozprzestrzenienia się planktonu 
wytwarzającego toksyny lub obecności 
planktonu zawierającego biotoksyny, lub z 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego,
oficjalnie uznanych przez właściwe organy 
odpowiedniego państwa członkowskiego.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić flotę zajmującą się połowami mięczaków, której działalność ulega 
okresowemu wstrzymaniu ze względu na często powtarzające się przypadki zanieczyszczenia 
mięczaków wynikającego z rozprzestrzenienia się planktonu wytwarzającego toksyny lub 
obecności planktonu zawierającego biotoksyny, lub z zanieczyszczenia mikrobiologicznego,

Poprawka 718
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych, oficjalnie uznanych 
przez właściwe organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

d) długotrwale utrzymujących się 
niebezpiecznych warunków 
atmosferycznych na morzu mających 
wpływ na określone połowy, przy czym 
konieczne jest ogłoszenie i wdrożenie 
oficjalnego ostrzeżenia pogodowego przez 
krajowe służby meteorologiczne państwa 
członkowskiego, klęsk żywiołowych lub 
incydentów środowiskowych, oficjalnie 
uznanych przez właściwe organy 
odpowiedniego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych, oficjalnie uznanych 
przez właściwe organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

d) klęsk żywiołowych, incydentów 
środowiskowych lub wypadków na morzu 
podczas działalności połowowej, oficjalnie 
uznanych przez właściwe organy 
odpowiedniego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych, oficjalnie uznanych 
przez właściwe organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

d) klęsk żywiołowych, incydentów 
środowiskowych lub zanieczyszczenia 
obszarów połowowych, oficjalnie 
uznanych przez właściwe organy 
odpowiedniego państwa członkowskiego.

Or. es

Poprawka 721
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wypadków w ruchu statków, które 
mogą mieć wpływ na stan wód morskich i 
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wybrzeża, wywołując skutki dla zasobów 
połowowych.

Or. es

Uzasadnienie

Seria wypadków w ruchu statków u wybrzeży Europy, od wypadku tankowca „Erika” po 
wypadek tankowca „Prestige”, miała negatywne skutki środowiskowe i ekonomiczne dla 
zasobów morskich i gospodarki na obszarach wybrzeża poszkodowanych w wyniku wycieków 
ropy naftowej i innych substancji, dlatego konieczne jest uwzględnienie takiego założenia ze 
względu na potencjalne skutki podobnych wypadków.

Poprawka 722
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) regularne sezonowe zawieszenia 
działalności połowowej nie są 
uwzględniane przy przyznawaniu 
wyrównań lub płatności na podstawie 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
można przydzielić tylko wtedy, gdy:

skreśla się

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

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
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rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

Or. es

Uzasadnienie

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności ma wpływ na floty, a nie na statki, i szkodzi 
konkurencyjności gospodarczej i rentowności wszystkich statków wchodzących w skład floty. 
Minimalny okres przestoju należy określić w oparciu o sprawozdania techniczno-naukowe, 
aby nie zwiększać szkód dla rybaków, a weryfikacje związane z wymogiem dotyczącym obrotu 
przedsiębiorstw stanowią zaprzeczenie niezbędnej sprawności administracyjnej w tego 
rodzaju działaniach.

Poprawka 724
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
można przydzielić tylko wtedy, gdy:

skreśla się

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

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

Or. fr

Poprawka 725
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. es

Poprawka 726
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 727
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) działalność połowowa odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej
30 kolejnych dni; oraz

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność artykułu, konieczny jest przegląd przedmiotowego okresu, 
ponieważ w rzeczywistości działalność połowowa jest silnie uzależniona od czynników 
zewnętrznych, które mają znaczny, a czasem decydujący wpływ na możliwość jej 
prowadzenia.
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Poprawka 728
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) działalność połowowa odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej
30 kolejnych dni.

Or. it

Poprawka 729
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 730
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie z EFMR uznaje się za konieczne w przypadku wstrzymania działalności na 60 
kolejnych dni i strat wynoszących 10 % w stosunku do obrotu w poprzednim roku. 
Podniesienie tych progów spowodowałoby wyłączenie nadzwyczajnego zaprzestania 
działalności umotywowanego siłą wyższą lub promowanego w celu zachowania zasobów.

Poprawka 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej 
90 kolejnych dni; oraz

a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej 
90 kolejnych dni nieprzewidzianych w 
powtarzających się zamknięciach; oraz

Or. en

Poprawka 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej 
90 kolejnych dni albo przez 25 % czasu w 
przypadku rybołówstwa sezonowego; oraz

Or. en

Poprawka 735
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 736
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João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 737
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 738
Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 739
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 %
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 

b) straty ekonomiczne poniesione w
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 10 %
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
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przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

przedsiębiorstwa w poprzednim roku 
kalendarzowym.

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie z EFMR uznaje się za konieczne w przypadku wstrzymania działalności na 30 
kolejnych dni i strat wynoszących 10 % w stosunku do obrotu w poprzednim roku. 
Podniesienie tych progów spowodowałoby wyłączenie nadzwyczajnego zaprzestania 
działalności umotywowanego siłą wyższą lub promowanego w celu zachowania zasobów.

Poprawka 741
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przydziela się jedynie:

skreśla się

a) właścicielom statków rybackich, które 
są zarejestrowane jako aktywne oraz w
ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadziły działalność 
połowową na morzu przez co najmniej 
120 dni w roku; lub

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w
roku pracowali na morzu na unijnym 
statku rybackim, którego dotyczy 
nadzwyczajne zaprzestanie.

Odniesienia do liczby dni na morzu w
niniejszym ustępie nie stosuje się do 
połowów węgorza.

Or. es

Poprawka 742
Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
wsparcie prowadziły działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 30 dni; lub

Or. es

Poprawka 743
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) armatorom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 180 dni; lub

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej powinno być wypłacane 
armatorowi, który nie zawsze jest właścicielem statku. Stan stad w Morzu Bałtyckim pogarsza 
się, dlatego rybacy coraz częściej są zmuszani do powstrzymywania się od połowów. 
Jednocześnie warunki atmosferyczne często uniemożliwiają wypłynięcie w morze, co utrudnia 
spełnienie warunku prowadzenia połowów przez tak wiele dni.

Poprawka 744
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom, tj. armatorom
statków rybackich, które są zarejestrowane 
jako aktywne oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadziły działalność połowową 
na morzu średnio przez co najmniej 90
dni; lub

Or. it

Poprawka 745
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom, tj. armatorom
statków rybackich, które są zarejestrowane 
jako aktywne oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadziły działalność połowową 
na morzu średnio przez co najmniej 90
dni; lub

Or. it

Poprawka 746
Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 

a) właścicielom, tj. armatorom,
statków rybackich, które są zarejestrowane 
jako aktywne oraz w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
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złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie prowadziły działalność połowową 
na morzu średnio przez co najmniej 90
dni; lub

Or. it

Poprawka 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
wsparcie prowadziły działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 90 dni; lub

Or. es

Uzasadnienie

Warunki wiążące armatorów w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku i 
obejmujące okres 120 dni wykluczają statki rozpoczynające działalność połowową, a zatem 
przedsiębiorstwa o słabszej równowadze finansowej.

Poprawka 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
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działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

najmniej 120 dni w roku albo przez 30 % 
czasu w roku w przypadku rybołówstwa 
sezonowego; lub

Or. en

Poprawka 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich,
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu co najmniej dwóch z ostatnich 
trzech lat kalendarzowych poprzedzających 
rok złożenia wniosku o wsparcie 
prowadziły działalność połowową na 
morzu przez co najmniej 120 dni; lub

Or. en

Uzasadnienie

W wodach na północy UE ciężkie warunki zimowe wraz z oblodzeniem mogą skutkować 
znacznym spadkiem liczby dni, w których możliwe jest prowadzenie działalności połowowej.

Poprawka 750
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub
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Or. fr

Poprawka 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni; lub

Or. es

Poprawka 752
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie przez co najmniej 180 dni
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy tymczasowe
zaprzestanie.

Or. en

Uzasadnienie

Stan stad w Morzu Bałtyckim pogarsza się, dlatego rybacy coraz częściej są zmuszani do 
powstrzymywania się od połowów. Jednocześnie warunki atmosferyczne często 
uniemożliwiają wypłynięcie w morze, co utrudnia spełnienie warunku prowadzenia połowów 
przez tak wiele dni.
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Poprawka 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o wsparcie przez co 
najmniej 90 dni pracowali na morzu na 
unijnym statku rybackim, którego dotyczy 
nadzwyczajne zaprzestanie.

Or. es

Uzasadnienie

Warunki wiążące członków załogi w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku i 
obejmujące okres 120 dni wykluczają osoby, które nie należały do załogi w ciągu ostatnich 
trzech lat kalendarzowych lub nie przepracowały 120 dni, o których mowa w odnośnym 
przepisie. Dosyć często zdarza się, że do załogi statku dołączają młodzi członkowie, którzy nie 
przepracowali trzech lat na danym statku i nie spełniają wymogu dotyczącego prowadzenia 
działalności przez 120 dni.

Poprawka 754
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie średnio przez co najmniej 90 dni
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Or. it
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Uzasadnienie

Działalność połowowa jest silnie uzależniona od czynników zewnętrznych, które mają 
znaczny, a czasem decydujący wpływ na możliwość jej prowadzenia.

Poprawka 755
Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie średnio przez co najmniej 90 dni
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Or. it

Poprawka 756
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie średnio przez co najmniej 90 dni
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność artykułu, konieczny jest przegląd przedmiotowego okresu, 
ponieważ w rzeczywistości działalność połowowa jest silnie uzależniona od czynników 
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zewnętrznych, które mają znaczny, a czasem decydujący wpływ na możliwość jej 
prowadzenia.

Poprawka 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie przez co najmniej 120 dni 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy tymczasowe
zaprzestanie.

Or. en

Poprawka 758
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie przez co najmniej 120 dni 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Or. fr

Poprawka 759
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy tymczasowe
zaprzestanie.

Or. de

Poprawka 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 120 dni 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Or. es

Poprawka 761
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rybakom łowiącym z brzegu, 
których dotyczy tymczasowe zaprzestanie i 
którzy w ciągu ostatnich dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
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złożenia wniosku o wsparcie pracowali 
przez co najmniej 120 dni.

Or. fr

Uzasadnienie

Rekompensata za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej musi również uwzględniać 
rybaków łowiących z brzegu.

Poprawka 762
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienia do liczby dni na morzu w
niniejszym ustępie nie stosuje się do 
połowów węgorza.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Węgorz jest takim samym gatunkiem jak inne i nie powinien warunkować zastosowania tego 
działania.

Poprawka 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienia do liczby dni na morzu w
niniejszym ustępie nie stosuje się do 
połowów węgorza.

Odniesienia do liczby dni na morzu w
niniejszym ustępie nie stosuje się do 
połowów węgorza oraz do statków o 
długości mniejszej niż 10 metrów.

Or. en
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Poprawka 764
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może być przydzielane na okres wynoszący 
maksymalnie 6 miesięcy na statek w
latach 2021–2027.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Dla wsparcia na nadzwyczajne bądź tymczasowe lub okresowe zaprzestanie działalności 
połowowej nie powinna być ustalana nieuzasadniona granica 6 miesięcy. Czas trwania 
powinien raczej zależeć od powagi przyczyny zaprzestania. Decyzja dotycząca wysokości i 
czasu trwania wsparcia powinna zależeć od dochodów utraconych przez rybaków i być 
pozostawiona państwom członkowskim.

Poprawka 765
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może być przydzielane na okres wynoszący 
maksymalnie 6 miesięcy na statek w
latach 2021–2027.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 766
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z brzmieniem artykułu.

Poprawka 767
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 768
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)



AM\1167349PL.docx 53/179 PE629.604v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Artykuł 18a

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

1. EFMR może wspierać finansowanie 
środków na rzecz tymczasowego 
zaprzestania działalności połowowej w 
następujących przypadkach: a) w czasie 
okresów ochronnych; b) gdy tymczasowe 
zaprzestanie zostało określone w planie 
zarządzania przyjętym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1967/2006 lub w planie wieloletnim 
przyjętym na mocy art. 9 i 10 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy, 
na podstawie informacji naukowych, 
zmniejszenie nakładu połowowego jest 
konieczne do osiągnięcia celów, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może 
być udzielane na okres maksymalnie 
sześciu miesięcy na statek w latach 2021–
2027. 3. Wsparcia, o którym mowa w ust. 
1, udziela się jedynie: a) właścicielom, tj. 
armatorom unijnych statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz
w ostatnich dwóch latach poprzedzających 
rok złożenia wniosku o wsparcie 
prowadziły działalność połowową na 
morzu średnio przez co najmniej 90 dni 
rocznie; lub b) rybakom, którzy w
ostatnich dwóch latach poprzedzających 
rok złożenia wniosku o wsparcie średnio 
przez co najmniej 90 dni pracowali na 
morzu na pokładzie unijnego statku 
rybackiego, którego dotyczy tymczasowe 
zaprzestanie. 4. Cała działalność 
połowowa prowadzona przez dany statek 
rybacki lub danego rybaka zostaje 
skutecznie zawieszona. Właściwa 
instytucja upewnia się, że dany statek 
rybacki zaprzestał wszelkiej działalności 
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połowowej w okresie, którego dotyczy 
tymczasowe zaprzestanie.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie wprowadzić środek, który przyniósł doskonałe rezultaty we wszystkich 
poprzednich programowaniach, w których został wdrożony.

Poprawka 769
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

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

a) w czasie okresów ochronnych;

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

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

3. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się jedynie:
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a) właścicielom, tj. armatorom unijnych 
statków rybackich, które są 
zarejestrowane jako aktywne oraz w
ostatnich dwóch latach poprzedzających 
rok złożenia wniosku o wsparcie 
prowadziły działalność połowową na 
morzu średnio przez co najmniej 90 dni 
rocznie; lub

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie wprowadzić środek, który przyniósł doskonałe rezultaty we wszystkich 
poprzednich programowaniach, w których został wdrożony.

Poprawka 770
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie wprowadzić środek, który przyniósł doskonałe rezultaty we wszystkich 
poprzednich programowaniach, w których został wdrożony.
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Poprawka 771
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

1. EFMR może wspierać finansowanie 
środków na rzecz tymczasowego 
zaprzestania działalności połowowej w 
następujących przypadkach: a) w czasie 
okresów ochronnych; b) gdy tymczasowe 
zaprzestanie zostało określone w planie 
zarządzania przyjętym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1967/2006 lub w planie wieloletnim 
przyjętym na mocy art. 9 i 10 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy, 
na podstawie informacji naukowych, 
zmniejszenie nakładu połowowego jest 
konieczne do osiągnięcia celów, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 5 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

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

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie wprowadzić środek, który przyniósł doskonałe rezultaty we wszystkich 
poprzednich programowaniach, w których został wdrożony.

Poprawka 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Rekompensata udzielana rybakom oraz 
producentom akwakultury morskiej i 
słodkowodnej dotkniętym skutkami 

kryzysu

W przypadku kryzysu na rynkach 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych EFMRA może zapewnić 
wsparcie rybakom i producentom 
akwakultury morskiej i słodkowodnej 
dotkniętym skutkami kryzysu. Można 
udzielić pomocy w celu zrównoważenia 
szkody oficjalnie uznanej przez właściwe 
organy danego państwa członkowskiego. 
Państwo członkowskie może udzielić 
pomocy bezpośrednio rybakom i 
producentom akwakultury, których to 
dotyczy, lub przez wkład na rzecz 
funduszu ubezpieczeń wzajemnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do funduszy rolnych należy również ustanowić zabezpieczenie rynkowe dla 
rybaków i producentów akwakultury.

Poprawka 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rozwój i
wdrażanie unijnego systemu kontroli 
rybołówstwa, o którym mowa w art. 36 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
określonego szczegółowo w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009.

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na rozwój i
wdrażanie unijnego systemu kontroli 
rybołówstwa, o którym mowa w art. 36 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
określonego szczegółowo w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009.

Or. en

Poprawka 774
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do wsparcia kwalifikują się w 
szczególności następujące rodzaje 
operacji:

a) zakup i instalacja niezbędnych 
rozwiązań do kontroli połowów morskich i 
śródlądowych;

b) koszty operacyjne związane z 
wdrożeniem działań kontrolnych w 
zakresie połowów morskich i 
śródlądowych;

c) organizowanie seminariów, zakup 
narzędzi medialnych, rozpowszechnianie 
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informacji dotyczących m.in. zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów (NNN) lub 
przepisów WPRyb.

Or. en

Uzasadnienie

Katalog kosztów kwalifikowanych określony we wniosku dotyczącym rozporządzenia jest zbyt 
wąski. Brak finansowania usług inspekcji może mieć poważny wpływ na brak 
zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami Morza Bałtyckiego.

Poprawka 775
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13
lit. j) wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może również obejmować:

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 
wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może 
również obejmować:

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest zachowanie spójności z proponowaną poprawką dotyczącą art. 13.

Poprawka 776
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13
lit. j) wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może również obejmować:

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 
wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może 
również obejmować:

Or. it
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Uzasadnienie

Usunięcie odniesienia do lit. j) ma na celu zachowanie spójności z poprawką dotyczącą art. 
13.

Poprawka 777
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów 
obowiązkowych systemów śledzenia 
statków i elektronicznego raportowania, 
stosowanych na potrzeby kontroli;

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich o całkowitej długości 
nieprzekraczającej 12 metrów – zakup i 
instalację na statkach niezbędnych 
elementów obowiązkowych systemów 
śledzenia statków i elektronicznego 
raportowania, stosowanych na potrzeby 
kontroli, a także zarządzanie nimi;

Or. it

Uzasadnienie

Zmiana ust. 2 lit. a) jest konieczna w celu zapewnienia jasności przepisów.

Poprawka 778
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów 
obowiązkowych systemów śledzenia
statków i elektronicznego raportowania, 
stosowanych na potrzeby kontroli;

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich o całkowitej długości 
nieprzekraczającej 12 metrów – zakup i 
instalację na statkach niezbędnych 
elementów obowiązkowych systemów 
śledzenia statków i elektronicznego 
raportowania, stosowanych na potrzeby 
kontroli, a także zarządzanie nimi;

Or. it
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Uzasadnienie

Zmiana jest konieczna w celu zapewnienia jasności przepisów.

Poprawka 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów
obowiązkowych systemów śledzenia 
statków i elektronicznego raportowania, 
stosowanych na potrzeby kontroli;

a) wyłącznie w przypadku statków 
rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów systemów 
śledzenia statków i elektronicznego 
raportowania, stosowanych na potrzeby 
kontroli i inspekcji;

Or. en

Poprawka 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zakup i instalację na statkach 
niezbędnych elementów obowiązkowych
elektronicznych systemów zdalnego 
monitorowania, stosowanych do kontroli 
wypełnienia obowiązku wyładunku, o
którym mowa w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013;

b) zakup i instalację na statkach 
niezbędnych elementów elektronicznych 
systemów zdalnego monitorowania, 
stosowanych do kontroli wypełnienia 
obowiązku wyładunku, o którym mowa w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Or. en

Poprawka 781



AM\1167349PL.docx 63/179 PE629.604v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakup i instalację na statkach 
urządzeń do obowiązkowego pomiaru 
ciągłego i obowiązkowej rejestracji mocy 
napędowej silnika.

c) zakup i instalację na statkach 
urządzeń do pomiaru ciągłego i rejestracji 
mocy napędowej silnika.

Or. en

Poprawka 782
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może również wnosić wkład do nadzoru 
morskiego, o którym mowa w art. 28, oraz 
do współpracy europejskiej w zakresie 
funkcji straży przybrzeżnej, o której mowa 
w art. 29.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 783
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może również wnosić wkład do nadzoru 
morskiego, o którym mowa w art. 28, oraz 
do współpracy europejskiej w zakresie 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może również wnosić wkład do nadzoru 
morskiego, o którym mowa w art. 28.
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funkcji straży przybrzeżnej, o której mowa 
w art. 29.

Or. fr

Poprawka 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 Gromadzenie i przetwarzanie 
danych do celów zarządzania 
rybołówstwem i celów naukowych

20 Gromadzenie i przetwarzanie 
danych do celów zarządzania 
rybołówstwem i akwakulturą oraz do
celów naukowych

Or. en

Poprawka 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 788
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu ustanowienia zasad 
dotyczących procedur, formatu i
harmonogramów przedkładania 
krajowych planów prac, o których mowa 
w ust. 1. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 53 ust. 2.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 789
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze w celu zatwierdzenia lub 
zmiany krajowych planów prac, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok, od którego plan prac 
ma mieć zastosowanie.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 790
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

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

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
dodatkowe koszty poniesione przez 
beneficjentów, którzy zajmują się 
połowami, chowem i hodowlą, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu określonych produktów 
rybołówstwa i akwakultury z regionów 
najbardziej oddalonych. System ten stosuje 
się do wszystkich dodatkowych kosztów,
które ponoszą podmioty gospodarcze 
podczas działalności połowowej i 
hodowlanej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zakresem stosowania niniejszego artykułu należy objąć wszystkie regiony najbardziej 
oddalone. Należy także uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty ponoszone przez podmioty 
gospodarcze działające w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka 791
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 792
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 793
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do
rekompensaty, według kryteriów 
ustanowionych na podstawie ust. 7.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o
których mowa w ust. 1, wykaz
dodatkowych kosztów poniesionych przez 
podmioty zajmujące się połowami i 
hodowlą. Określa ono także wykaz
produktów rybołówstwa i akwakultury 
oraz ilości tych produktów, które 
kwalifikują się do wyrównania.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze 
działające w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka 794
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) złowionych przez unijne statki 
rybackie zarejestrowane w porcie 
znajdującym się w jednym z regionów, o 
których mowa w ust. 1, ale nieprowadzące 
działalności w tym regionie, lub ich 
stowarzyszenie;

Or. fr

Poprawka 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Aby zapobiec nadmiernej 
rekompensacie, przy wypłacie 
rekompensaty na rzecz beneficjentów, 
którzy prowadzą działalność określoną w

6. Aby zapobiec nadmiernej 
rekompensacie, przy wypłacie 
rekompensaty na rzecz beneficjentów, 
którzy prowadzą działalność określoną w 
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ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych 
lub posiadają statki zarejestrowane w
jednym z portów tych regionów, 
uwzględnia się:

ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych 
lub posiadają statki zarejestrowane w 
jednym z portów tych regionów i 
prowadzące w nich swoją działalność, 
uwzględnia się:

Or. fr

Poprawka 797
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 52 w celu ustanowienia kryteriów 
obliczania kosztów dodatkowych 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
występujących w odnośnych regionach.

skreśla się

Or. pt

Poprawka 798
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a

POSEI

Komisja przedstawia sprawozdanie na 
temat wdrażania przepisów dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych do 
końca 2022 r. oraz, w razie konieczności, 
proponuje odpowiednie wnioski. Komisja 
ocenia możliwość utworzenia Programu 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (POSEI) w 
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odniesieniu do kwestii morskich i 
dotyczących rybołówstwa.

Or. es

Poprawka 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22 Ochrona i odbudowa różnorodności 
biologicznej mórz i obszarów 
przybrzeżnych oraz ekosystemów 
morskich i przybrzeżnych

22 Ochrona i odbudowa różnorodności 
biologicznej mórz, obszarów 
przybrzeżnych i środowiska 
słodkowodnego oraz ekosystemów 
morskich i przybrzeżnych oraz 
słodkowodnych

Or. en

Uzasadnienie

W ramach środków i dotacji na rzecz ochrony środowiska nie można pominąć akwakultury 
słodkowodnej.

Poprawka 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE629.604v01-00 72/179 AM\1167349PL.docx

PL

Uzasadnienie

W ramach środków i dotacji na rzecz ochrony środowiska nie można pominąć akwakultury 
słodkowodnej.

Poprawka 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc na rzecz działalności śródlądowej jest już uwzględniona w Europejskim Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Ponadto śródlądowa działalność połowowa nie leży w zakresie 
polityki morskiej lub wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może obejmować:

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może obejmować w szczególności:

Or. en

Poprawka 803
Maurice Ponga, Alain Cadec



AM\1167349PL.docx 73/179 PE629.604v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) rekompensaty dla rybaków za 
wyławianie z morza utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich, a także 
za wyławianie gronorostów w określonych 
regionach najbardziej oddalonych;

Or. fr

Uzasadnienie

Bujny rozwój gronorostów w regionach najbardziej oddalonych, związany w szczególności ze 
zmianami klimatycznymi i zakwaszeniem oceanów, powoduje znaczne szkody i hamuje rozwój 
gospodarczy wspomnianych regionów. Należy zatem zezwolić na wypłacanie rekompensat 
rybakom, którzy wyławiają gronorosty.

Poprawka 804
John Flack, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) rekompensaty dla rybaków
przemysłowych i rekreacyjnych lub 
wszelkiego rodzaju inicjatyw 
pozarządowych i podejmowanych w 
ramach społeczeństwa obywatelskiego
przyznawane za zbieranie utraconych 
narzędzi połowowych i odpadów morskich
na morzu;

Or. en

Poprawka 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wyławianie z morza utraconych 
narzędzi połowowych i odpadów morskich
przez rybaków, w tym rekompensaty na 
ich rzecz;

Or. es

Uzasadnienie

Wyławianie odpadów przez rybaków, jeżeli ma być skuteczne, wymaga przeszkolenia 
rybaków, dysponowania systemem odbioru odpadów na lądzie, działań w zakresie 
komunikacji itp., które to środki wykraczają poza rekompensatę rybaków.

Poprawka 807
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 808
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza;

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza, 
a także przypadkowych połowów, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza możliwość finansowania urządzeń na lądzie służących realizacji 
obowiązku wyładunku.

Poprawka 809
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza;

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza, 
a także przypadkowych połowów, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

Or. it

Poprawka 810
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza;

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza, 
a także przypadkowych połowów, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza możliwość finansowania urządzeń na lądzie służących realizacji 
obowiązku wyładunku.

Poprawka 811
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza;

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru i recyklingu utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich 
wyłowionych z morza;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres wsparcia, aby uwzględnić rozwój skutecznych metod recyklingu 
urwanych fragmentów sieci rybackich wyłowionych z morza oraz innych odpadów morskich.

Poprawka 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b



AM\1167349PL.docx 77/179 PE629.604v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza;

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 
odbioru i magazynowania utraconych 
narzędzi połowowych i odpadów morskich 
wyłowionych z morza;

Or. en

Poprawka 813
John Flack, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje wspierające statki 
rybackie w zakupie i instalacji sprzętu do 
odzyskiwania utraconych narzędzi 
połowowych oraz wyposażenie narzędzi 
połowowych w elementy umożliwiające 
śledzenie, a także szkolenie pracowników 
w zakresie odzyskiwania narzędzi 
połowowych;

Or. en

Poprawka 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ochronę narzędzi połowowych i 
połowów przez ssakami i ptakami 
chronionymi na mocy dyrektywy 
92/43/EWG lub dyrektywy 2009/147/WE, 
o ile nie pogarsza to selektywności 
narzędzi połowowych;
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Or. en

Poprawka 815
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rekompensatę za stosowanie 
zrównoważonych narzędzi połowowych.

Or. es

Uzasadnienie

Włączenie tego aspektu ułatwiłoby preferencyjne traktowanie tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego, które jest rybołówstwem wielogatunkowym i w którym stosuje się zrównoważone 
narzędzia połowowe, a celem takiego preferencyjnego traktowania byłaby modernizacja 
narzędzi i dalsza ochrona środowiska morskiego.

Poprawka 816
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki na rzecz osiągnięcia i 
utrzymania dobrego stanu środowiska 
słodkowodnego;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach środków i dotacji na rzecz ochrony środowiska nie można pominąć akwakultury 
słodkowodnej.

Poprawka 817
João Ferreira, Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ochronę gatunków na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 
2009/147/WE, zgodnie z priorytetowymi 
ramami działań ustanowionymi zgodnie z
art. 8 dyrektywy 92/43/EWG.

f) ochronę gatunków na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG, dyrektywy 
2009/147/WE, zgodnie z priorytetowymi 
ramami działań ustanowionymi zgodnie z 
art. 8 dyrektywy 92/43/EWG oraz ochronę 
wszystkich gatunków chronionych na 
mocy CITES (Konwencji o 
międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem) lub 
umieszczonych w czerwonym wykazie 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Or. fr

Poprawka 818
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 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) budowę, instalację lub 
modernizację stałych lub ruchomych 
urządzeń służących ochronie i rozwojowi 
fauny i flory morskiej, w tym ich 
przygotowanie pod względem naukowym i 
ocenę, oraz, w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych, zakotwiczonych 
urządzeń powodujących koncentrację ryb, 
przyczyniających się do zrównoważonego i 
selektywnego rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 819
Alain Cadec
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szkolenia rybaków, aby informować o 
skutkach oddziaływania działalności 
rybackiej na środowisko morskie oraz 
zmniejszyć je, zwłaszcza poprzez bardziej 
selektywne wykorzystywanie narzędzi i 
sprzętu.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać finansowo szkolenia rybaków, aby zmniejszyć skutki 
oddziaływania działalności rybackiej na środowisko morskie, zwłaszcza poprzez bardziej 
selektywne wykorzystywanie narzędzi i sprzętu.

Poprawka 820
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) systemy rekompensaty za szkody 
wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki 
chronione na mocy dyrektyw 92/43/EWG 
oraz 2009/147/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie wprowadzić rekompensaty za szkody wyrządzone przez ptaki i ssaki morskie 
przewidziane w ramach EFMR na lata 2014–2020.

Poprawka 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) systemy rekompensaty za szkody 
wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki 
chronione na mocy dyrektyw 92/43/EWG 
oraz 2009/147/WE;

Or. en

Poprawka 822
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) systemy rekompensaty za szkody 
wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki 
chronione na mocy dyrektyw 92/43/EWG 
oraz 2009/147/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza środek przewidziany w EFMR na lata 2014–2020.

Poprawka 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przyczynianie się do lepszego 
zarządzania żywymi zasobami morza lub 
do ich lepszej ochrony;

Or. es

Uzasadnienie

Należy utrzymać wsparcie ustanowione w EFMR na lata 2014–2020 w odniesieniu do działań 
przyczyniających się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza i do ich lepszej 
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ochrony dla projektów dotyczących siedlisk przybrzeżnych mających znaczenie dla zasobów 
morza i obszarów mających znaczenie dla rozmnażania się gatunków.

Poprawka 824
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) rekompensatę za szkody 
wyrządzone przez ssaki i ptaki chronione;

Or. en

Uzasadnienie

Wskutek braku wsparcia w celu rekompensaty strat spowodowanych działalnością ssaków i 
ptaków chronionych stan zasobów ryb poławianych w regionie Morza Bałtyckiego ulegnie 
pogorszeniu.

Poprawka 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) wsparcie na rzecz odłowów 
prewencyjnych lub zarządzania 
inwazyjnymi gatunkami dzikiej fauny i 
flory w przypadku gatunków 
zagrażających zrównoważonym poziomom 
zasobów ryb;

Or. en

Poprawka 826
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) bezpośrednie zarybianie jako 
środek ochrony określony w unijnym 
akcie prawnym;

Or. en

Uzasadnienie

Brak wsparcia w odniesieniu do zarybiania, które bezpośrednio poprawia liczebność stad, 
stwarza realne zagrożenie dla zasobów ryb.

Poprawka 827
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) wsparcie na gromadzenie danych 
dotyczących występowania gatunków 
obcych mogących mieć katastrofalne 
skutki dla różnorodności biologicznej oraz 
zarządzanie tymi danymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza na temat inwazyjnych gatunków obcych występujących w wodach morskich zapewni 
ochronę różnorodności biologicznej i pozwoli na przygotowanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych. W celu ochrony środowiska morskiego i żywych zasobów morskich przed 
wpływem inwazyjnych gatunków obcych istotne znaczenie będzie miało również wsparcie 
rozwiązań ukierunkowanych na zwalczanie tych gatunków.

Poprawka 828
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rekompensaty i inwestycje, o 
których mowa wart. 22 ust. 2 lita. a) i b), 
mogą zostać w 100 % objęte wsparciem w 
ramach EFMR.

Or. de

Uzasadnienie

Zebranie utraconych narzędzi połowowych i śmieci nie generuje wpływów, lecz powoduje 
jedynie koszty dla rybaka. Rybacy zbierający z morza utracone narzędzia połowowe i śmieci 
powinni zatem otrzymać z EFMR 100-procentowe wsparcie.

Poprawka 829
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ust. 2 lit. e) i f) obejmuje 
odpowiednie działania zakładów 
akwakultury i właścicieli stawów rybnych.

Or. de

Poprawka 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a

Badania naukowe i gromadzenie danych 
w zakresie wpływu ptaków migrujących

1. EFMR może wspierać, na podstawie 
wieloletnich krajowych planów 
strategicznych, ustanowienie krajowych 
lub transgranicznych projektów badań 
naukowych i gromadzenia danych w celu 
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lepszego poznania wpływu ptaków 
migrujących na sektor akwakultury i inne 
powiązane stada ryb UE. Wyniki tych 
projektów powinny być publikowane na 
wczesnym etapie wraz z przedstawieniem 
zaleceń w sprawie poprawy zarządzania.

2. Warunkiem kwalifikowania się 
krajowego projektu badań naukowych i 
gromadzenia danych jest uwzględnienie 
co najmniej jednego instytutu uznanego 
na szczeblu krajowym lub unijnym.

3. Warunkiem kwalifikowania się 
transgranicznego projektu badań 
naukowych i gromadzenia danych jest 
uwzględnienie co najmniej jednego 
instytutu z co najmniej dwóch różnych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 831
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy 
rybne i przystanie

Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 lit. h) 
EFMR może wspierać inwestycje mające 
na celu poprawę infrastruktury portów 
rybackich, giełd rybnych, miejsc 
wyładunku i przystani w celu podnoszenia 
jakości, kontroli i identyfikowalności 
wyładowanych produktów oraz poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy.

Or. en
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Uzasadnienie

Wsparcie na infrastrukturę portową przyczyni się do poprawy jakości, kontroli i 
identyfikowalności wyładowanych produktów, ochrony środowiska oraz poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków. Działanie to stanowi odpowiedź na potrzeby 
dotyczące infrastruktury portów rybackich, przystani i miejsc wyładunku.

Poprawka 832
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22b

Innowacje

1. W celu pobudzenia innowacyjności w 
rybołówstwie EFMR może wspierać 
projekty mające na celu rozwijanie lub 
wprowadzanie nowych lub znacznie 
ulepszonych produktów i elementów 
wyposażenia, nowych lub ulepszonych 
procesów i technik, nowych lub 
ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji, również na poziomie 
przetwarzania i obrotu, stopniową 
eliminację odrzutów i przyłowów, 
wprowadzanie nowej wiedzy technicznej 
lub organizacyjnej, zmniejszające 
oddziaływanie działalności połowowej na 
środowisko – w tym ulepszonych technik 
połowowych i ulepszonej selektywności 
narzędzi połowowych – lub mające na 
celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego 
wykorzystywania żywych zasobów morza i 
współistnienia z chronionymi 
drapieżnikami.

2. Operacje finansowane na podstawie 
niniejszego artykułu są inicjowane przez 
indywidualnych przedsiębiorców lub przez 
organizacje producentów i ich 
stowarzyszenia.

3. Wyniki operacji finansowanych na 
podstawie niniejszego artykułu są 
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upowszechniane przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że pewne negatywne zjawiska obserwowane obecnie w ekosystemie 
morskim prawdopodobnie są wynikiem interakcji rybaków ze środowiskiem morskim, pilne 
znalezienie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ rybołówstwa na ekosystemy ma 
nadrzędne znaczenie. Jedną z możliwości ograniczenia negatywnego wpływu rybołówstwa na 
ekosystem morski może być także określenie możliwości stosowania elementów wyposażenia i 
narzędzi połowowych zapewniających poszanowanie środowiska morskiego.

Poprawka 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wspieranie zrównoważonej 
akwakultury

Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia przejrzystości dodano priorytet dotyczący akwakultury. Priorytety – oraz 
oczywiście ich zawartość – muszą być wyważone.

Poprawka 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii
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konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Or. es

Poprawka 835
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii

Or. es

Poprawka 836
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: Wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
rybołówstwie, akwakulturze oraz na 
rynkach

Or. fr

Poprawka 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
rybołówstwie, akwakulturze oraz na 
rynkach

Or. en

Poprawka 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreśla się

Akwakultura

1. W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na promowanie zrównoważonej 
akwakultury, jak określono w art. 34 ust.
1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
EFMR może również wspierać zdrowie i
dobrostan zwierząt w akwakulturze 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932 
oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
musi być zgodne z wieloletnimi krajowymi 
planami strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, o których mowa w art. 34 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

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



PE629.604v01-00 90/179 AM\1167349PL.docx

PL

_________________

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

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

Or. es

Poprawka 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23 Akwakultura 23 Zrównoważona akwakultura

Or. en
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Poprawka 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 
1).

Or. en

Poprawka 841
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. Można również 
przydzielać wsparcie na działania 
prowadzone przez podmioty zarządzające 
znakami jakości (oznaczeniami 
geograficznymi), o których mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych. EFMR 
może również wspierać zdrowie i
dobrostan zwierząt w akwakulturze 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932

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

_________________ _________________

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

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

33 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z
dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania 
wydatkami odnoszącymi się do łańcucha 

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

żywnościowego, zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego 
do reprodukcji roślin, zmieniające 
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i
2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002,
(WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE i rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 
66/399/EWG, 76/894/EWG i
2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 
1).

Or. es

Poprawka 842
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać rozwiązanie konkretnych 
problemów występujących w sektorze w 
związku z inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
a także zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

_________________ _________________

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty w

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

dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o
zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z
31.3.2016, s. 1).

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. „W kierunku 
zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i 
wyzwania na przyszłość” (2017/2118(INI)), m.in w odniesieniu do Ocenebra inornata.

Poprawka 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury morskiej i 
słodkowodnej, jak określono w art. 34 ust.
1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz 
na zwiększenie produkcji w akwakulturze.
EFMRA może również wspierać zdrowie i
dobrostan zwierząt w akwakulturze 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sektor akwakultury znacząco przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Należy 
to odpowiednio uwzględnić w rozporządzeniu.

Poprawka 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 845
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na promowanie 
zrównoważonej akwakultury, jak 
określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013. EFMR może również 
wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w
akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/42932 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/201433.

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 
1).

Or. de

Uzasadnienie

Do promowania akwakultury konieczne potrzebne są inwestycje w nowe i zwiększające 
wydajność zdolności.

Poprawka 846
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. a) W celu wspierania 
przedsiębiorczości w sektorze akwakultury 
EFMR może wspierać zakładanie 
przedsiębiorstw w sektorze akwakultury 
przez hodowców rozpoczynających 
działalność w sektorze akwakultury, z
zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków:

– nowi operatorzy posiadają odpowiednie i 
potwierdzone certyfikatem umiejętności i 
kwalifikacje zawodowe niezbędne do 
wykonywania zawodu,

– nowi operatorzy po raz pierwszy 
zakładają mikroprzedsiębiorstwo lub małe 
przedsiębiorstwo w charakterze osoby 
zarządzającej takim przedsiębiorstwem, 
oraz

– nowi operatorzy przedkładają plan 
operacyjny rozwoju działalności w 
dziedzinie akwakultury i stosują przyjazne 
dla środowiska techniki akwakultury.

b) Pomoc określona w lit. a) może przyjąć 
formę zryczałtowanych dotacji 
przyznawanych przed realizacją projektu.

Or. fr



AM\1167349PL.docx 99/179 PE629.604v01-00

PL

Uzasadnienie

Akwakultura stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym związanymi z wymianą pokoleń. Ważne 
jest utrzymanie atrakcyjności sektora i wspieranie hodowców rozpoczynających działalność w 
sektorze akwakultury, którzy są liderami projektów przyjaznych dla środowiska.

Poprawka 847
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. pt

Poprawka 848
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 849
Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. fr

Poprawka 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. EFMR może wspierać:

a) inwestycje produkcyjne w akwakulturę;
b) wspieranie innowacyjności;
c) propagowanie kapitału ludzkiego i 
tworzenia sieci kontaktów;
d) usługi z zakresu zarządzania, zastępstw 
i doradztwa dla gospodarstw akwakultury;
e) zwiększanie potencjału miejsc hodowli 
akwakultury;
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f) zachęcanie nowych hodowców do 
rozpoczęcia działalności w sektorze 
zrównoważonej akwakultury;
g) przejście na systemy ekozarządzania i 
audytu oraz na akwakulturę ekologiczną;
h) świadczenie usług na rzecz ochrony 
środowiska;
i) rekompensatę za ustanawianie środków 
dotyczących zdrowia publicznego;
j) promowanie środków dotyczących 
zdrowia i dobrostanu zwierząt;
k) ochronę dochodów producentów 
akwakultury poprzez ustanowienie 
ubezpieczenia zasobów akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz rozwoju akwakultury powinno obejmować zbiór środków objętych 
dostatecznym wsparciem, aby umożliwić wdrożenie wieloletnich krajowych planów 
strategicznych na rzecz rozwoju akwakultury, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013.

Poprawka 851
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać w
postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia oraz w postaci dotacji, 
zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. es
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Uzasadnienie

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Poprawka 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w zrównoważoną
akwakulturę na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać w
szczególności w postaci instrumentów 
finansowych przewidzianych w art. 52 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] oraz z
funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia, a także w 
postaci dotacji.

Or. en

Poprawka 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać

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

postaci dotacji i instrumentów 
finansowych przewidzianych w art. 52 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz z 
funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać w 
postaci dotacji bezzwrotnych,
instrumentów finansowych przewidzianych 
w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] oraz z funduszu InvestEU 
zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do inwestycji produkcyjnych w akwakulturę należy wyróżnić pokrycie kosztów 
w postaci bezzwrotnych dotacji. Ich potencjalna utrata doprowadziłaby do bankructwa 
rybaków i producentów akwakultury w postaci małych i średnich przedsiębiorstw 
stanowiących niemal 100 % sektora akwakultury.

Poprawka 855
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać
jedynie w postaci instrumentów 
finansowych przewidzianych w art. 52 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] oraz z
funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

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

Or. de

Poprawka 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Na sektor akwakultury składają się tysiące bardzo małych przedsiębiorstw rodzinnych 
niemających zdolności do wdrożenia niezbędnych działań w celu rozwoju sektora. Niniejsza 
poprawka umożliwia wsparcie wszelkiego rodzaju zbiorowych działań leżących we wspólnym 
interesie na rzecz rozwoju sektora akwakultury (nie ograniczając wsparcia do inwestycji 
produkcyjnych). Ponadto wsparcie w postaci dotacji nie powinno być wykluczane, gdyż małe 
przedsiębiorstwa nie mogą łatwo uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1167349PL.docx 105/179 PE629.604v01-00

PL

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może obejmować:

a) działania zmierzające do osiągnięcia 
lub utrzymania dobrego stanu środowiska 
w środowisku morskim, zgodnie z art. 1 
ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE, oraz 
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego 
wód powierzchniowych, zgodnie z art. 4 
dyrektywy 2000/60/WE;

b) wdrażanie środków ochrony 
przestrzennej ustanowionych zgodnie z
art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE;

c) zarządzanie obszarami Natura 2000 
oraz ich odbudowę i monitorowanie, 
zgodnie z priorytetowymi ramami działań 
ustanowionymi zgodnie z art. 8 dyrektywy 
92/43/EWG;

d) ochronę gatunków na mocy dyrektywy 
92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, 
zgodnie z priorytetowymi ramami działań 
ustanowionymi zgodnie z art. 8 dyrektywy 
92/43/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić zrównoważony charakter sektora akwakultury, należy przeprowadzić większe 
inwestycje w celu zagwarantowania, aby sektor zmniejszył swój wpływ na środowisko zgodnie 
z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, ramową dyrektywą wodną, dyrektywą 
ptasią i dyrektywą siedliskową. Ponadto, aby zapewnić obiektywny charakter projektów 
badań naukowych, zyski z gospodarstw akwakultury w ramach projektów naukowych powinny 
być odejmowane od wydatków.

Poprawka 858
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3a. Wsparcie akwakultury 
ekstensywnej, w tym hodowli skorupiaków 
i omułków w ramach systemu 
zrównoważonej akwakultury 
ekstensywnej, zarówno na morzu, jak i na 
lądzie, traktuje się w sposób priorytetowy 
w ramach profesjonalnej działalności 
związanej z tego rodzaju akwakulturą, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety 
(zajmujące się połowem skorupiaków, 
naprawą sieci, działalnością w sektorze 
przetwórstwa, sprzedażą itp.) w ramach 
przekrojowej polityki równości płci.

Or. es

Uzasadnienie

W sektorze akwakultury ekstensywnej przeważający udział mają kobiety, co często stanowi 
sposób na pogodzenie życia rodzinnego, poprawy sytuacji ekonomicznej i profesjonalizacji.

Poprawka 859
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci akwakultury morskiej i 
słodkowodnej zapewniają istotne usługi 
ekosystemowe na rzecz ochrony 
środowiska, przyrody i klimatu. W 
związku z tym państwa członkowskie 
mogą przydzielać unijne wsparcie w celu 
rekompensaty utraty dochodu, mając na 
uwadze wysiłki producentów. Można tego 
dokonać w drodze płatności obszarowej 
(zazielenianie obszarów słono- i 
słodkowodnych) lub dotacji w oparciu o 
precyzyjne i obiektywne wskaźniki.

Or. en
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Uzasadnienie

Chciałbym podkreślić, że zarówno producenci akwakultury morskiej, jak i słodkowodnej 
zapewniają znaczące usługi środowiskowe i ekosystemowe, które wymagają rekompensaty w 
drodze odpowiedniego wsparcia. Podobnie jak w przypadku rolników, moim zdaniem 
uzasadnione byłoby wdrożenie płatności z tytułu zazieleniania dla producentów akwakultury 
stosownie do zazielenionego obszaru: wprowadzenie płatności z tytułu zazieleniania 
obszarów słono- i słodkowodnych.

Poprawka 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24 Wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury

24 ROZDZIAŁ IIIA (NOWY) 
Priorytet 2a (nowy): Promowanie 
konkurencyjności i zrównoważoności na 
rynkach i w sektorach przetwórczych 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
przyczyniających się do bezpieczeństwa 
żywnościowego w Unii 
Artykuł 24 Wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury

Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia przejrzystości dodano priorytet dotyczący akwakultury. W związku z tym 
konieczne jest dostosowanie tytułu dotyczącego tego priorytetu.

Poprawka 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury

Wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa

Or. es
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Poprawka 862
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie art. 24 przywołuje rozporządzenie w sprawie WPRyb ze wskazaniem na 
rozporządzenie nr 1379/2013, które nakłada określone obowiązki na uznane organizacje 
producentów w postaci obowiązkowego sporządzania planów produkcji i obrotu. Ten przepis 
musi wskazywać konkretną, a nie domniemaną propozycję wsparcia.

Poprawka 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wspierające wprowadzanie do obrotu, 
jakość i wartość dodaną produktów 
rybołówstwa, aby stymulować 
bezpośrednią sprzedaż produktów 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego oraz tworzenie 
chronionych nazw pochodzenia i
chronionych oznaczeń geograficznych na 
obszarach przybrzeżnych sieci Natura 
2000 o jakości wody A dla konkretnych 
zasobów, takich jak m.in. algi, kaczenice, 
jeżowce czy okładniczkowate.

Or. es

Poprawka 864
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na działania, które przyczyniają 
się do realizacji celów wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i
akwakultury, o których mowa w art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
określonych szczegółowo w
rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. Można 
ponadto przydzielać wsparcie na działania 
wspierające wprowadzanie do obrotu, 
jakość i wartość dodaną produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Ponadto 
można przydzielać wsparcie na działania 
prowadzone przez podmioty zarządzające 
znakami jakości (oznaczeniami 
geograficznymi), o których mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy wspierać oznaczenia geograficzne dotyczące jakości, aby osiągnąć cel w postaci 
pomocy producentom i konsumentom przez zapewnienie produktów o zróżnicowanej jakości i 
z gwarancją identyfikowalności i wiarygodnych informacji na ich temat.

Poprawka 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Promocja produktów odgrywa istotną rolę we wspieraniu celu, jakim jest znaczne zwiększenie 
spożycia ryb w UE.

Poprawka 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na działania, które przyczyniają 

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Lepsze wprowadzanie do obrotu i tworzenie wartości dodanej w łańcuchu zbytu wymaga 
dokonania inwestycji rzeczowych, które również należy wspierać w ramach EFMR.

Poprawka 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 868
Norica Nicolai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie przyznawane rocznie na 
organizację producentów na podstawie 
niniejszego artykułu nie przekracza 3 % 
średniej rocznej wartości produkcji 
wprowadzonej do obrotu przez tę 
organizację producentów w
poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych lub wartości produkcji 
wprowadzonej do obrotu przez członków 
tej organizacji w tym samym okresie. Dla 
nowo uznanej organizacji producentów 
wsparcie to nie przekracza 3 % średniej 
rocznej wartości produkcji wprowadzonej 
do obrotu przez członków tej organizacji w 
poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych.

Or. en

Poprawka 869
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie przyznawane rocznie na 
organizację producentów na podstawie 
niniejszego artykułu nie przekracza 3 % 
średniej rocznej wartości produkcji 
wprowadzonej do obrotu przez tę 
organizację producentów lub jej członków 
w poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych. Dla nowo uznanej 
organizacji producentów wsparcie to nie 
przekracza 3 % średniej rocznej wartości 
produkcji wprowadzonej do obrotu przez 
członków tej organizacji w 
poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych.



AM\1167349PL.docx 113/179 PE629.604v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie 
wspólnych zasad wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 870
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i
akwakultury

Przetwarzanie i przechowywanie
produktów rybołówstwa i akwakultury

Or. es

Poprawka 871
John Flack, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013. Cele i środki, o których mowa 
w art. 8 niniejszego rozporządzenia w 
odniesieniu do podmiotów sektora 
akwakultury i organizacji producentów, 
mogą być również podejmowane przez 
przetwórców w ramach EFMR.
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Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nr 1379/2013 wyszczególniono dobrostan zwierząt jako aspekt 
zrównoważonego rozwoju, który może być atrakcyjny dla organizacji producentów 
akwakultury. Humanitarne technologie uboju, w zależności od gatunku, będą często 
przyjmowane w zakładach przetwórczych i należy jasno wskazać, że takie działanie 
kwalifikuje się do otrzymania finansowania.

Poprawka 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa. Takie wsparcie musi 
przyczyniać się do realizacji celów 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, o których 
mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr
1380/2013, określonych szczegółowo w
rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013.

Or. es

Poprawka 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
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produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

Or. en

Poprawka 874
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na inwestycje 
związane z przetwarzaniem i 
przechowywaniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Takie 
wsparcie musi przyczyniać się do realizacji 
celów wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, o
których mowa w art. 35 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, określonych 
szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr
1379/2013.

Or. es

Poprawka 875
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zrównoważona akwakultura 
ekstensywna i intensywna akwakultura 
przemysłowa są traktowane jako różne 
rodzaje działalności. Zrównoważona 
akwakultura ekstensywna charakteryzuje 
się zrównoważonym charakterem zgodnie 
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ze sprawozdaniami naukowymi Unii 
Europejskiej.

Or. es

Poprawka 876
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie to obejmuje również 
eksploatację gatunków niemających 
obecnie wartości handlowej z punktu 
widzenia bezpieczeństwa żywności lub 
innych sposobów wykorzystania.

Or. pt

Poprawka 877
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. pt

Poprawka 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. EFMR może przydzielać dopłaty 
przeznaczone na inwestycje związane z 
przetwarzaniem produktów rybołówstwa i 
akwakultury, które:
a) przyczyniają się do oszczędzania energii 
lub zmniejszania oddziaływania na 
środowisko, w tym unieszkodliwianie 
odpadów;
b) poprawiają bezpieczeństwo, higienę, 
zdrowie i warunki pracy;
c) wspierają przetwarzanie połowów ryb ze 
stad przemysłowych, które nie mogą być 
przeznaczone do spożycia przez ludzi;
d) dotyczą przetwarzania produktów 
ubocznych powstałych na skutek głównej 
działalności związanej z przetwarzaniem;
e) dotyczą przetwarzania produktów 
akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i
7 rozporządzenia (WE) nr 834/2007;
f) umożliwiają ulepszenie produkcji, 
procesów, systemów zarządzania i 
organizacji.

Or. es

Uzasadnienie

Większość przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem produktów rybołówstwa i 
akwakultury to małe i średnie przedsiębiorstwa, które ze względu na niewielkie rozmiary nie 
mają zbyt mocnej pozycji negocjacyjnej względem sektora finansowego, dlatego pomoc za 
pośrednictwem instrumentów finansowych jest dla nich skutecznym rozwiązaniem. W związku 
z tym konieczne wydaje się udzielenie wsparcia temu sektorowi w drodze pomocy 
bezpośredniej.

Poprawka 879
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

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

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać jedynie w
postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], z funduszu 
InvestEU oraz w postaci dotacji 
publicznych, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 881
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać jedynie w
postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia

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

(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] oraz z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do inwestycji w przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury należy 
utrzymać dotacje bezzwrotne. Ich potencjalna utrata postawiłaby zakłady przetwórcze w 
trudnej sytuacji i doprowadziłaby do ograniczenia budowy i uruchamiania nowych zakładów, 
co stałoby w sprzeczności z celem UE dotyczącym sprzedaży najwyższego odsetka produktów 
pochodzących z przetwórstwa.

Poprawka 882
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 883
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać jedynie w
postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

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

wspólnych przepisów] oraz z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wspierać rozwój zakładów przetwórstwa 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
przez angażowanie innych środków w 
ramach funduszy strukturalnych.

Or. en

Poprawka 885
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a

Dopłaty do przechowywania w chłodnej 
porze roku

1. EFMR może wspierać rekompensatę na 
rzecz uznanych organizacji producentów 
akwakultury i stowarzyszeń organizacji 
producentów akwakultury, którzy 
przechowują żywe produkty akwakultury z 
przeznaczeniem na chłodną porę roku i w 
ciągu chłodnej pory roku z myślą o 
wprowadzeniu tych produktów do obrotu 
celem ich spożycia przez ludzi w tym 
okresie, na następujących warunkach:
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a) kwota dopłat do przechowywania nie 
przekracza kwoty technicznych i 
finansowych kosztów działań koniecznych 
do przechowywania danych produktów;

b) ilości kwalifikowalne do dopłat do 
przechowywania nie przekraczają 30 % 
rocznych ilości danych produktów 
przeznaczonych do sprzedaży przez, 
odpowiednio, organizację producentów 
akwakultury lub stowarzyszenie 
organizacji producentów akwakultury;

c) wsparcie finansowe przyznawane 
rocznie nie przekracza 15 % średniej 
rocznej wartości produkcji wprowadzonej 
do obrotu przez członków organizacji 
producentów w latach 2016–2018. Do 
celów niniejszej lit. c) jeżeli członek 
organizacji producentów nie wprowadził 
do obrotu żadnych produktów w okresie 
od 2016 r. do 2018 r., pod uwagę bierze 
się średnią roczną wartość produkcji 
wprowadzonej do obrotu w ciągu 
pierwszych trzech lat produkcji 
prowadzonej przez tego członka.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się wyłącznie po przekazaniu 
produktów do spożycia przez ludzi.

3. Państwa członkowskie ustalają kwotę 
technicznych i finansowych kosztów 
obowiązujących na ich terytoriach w 
następujący sposób:

a) koszty techniczne oblicza się każdego 
roku na podstawie bezpośrednich kosztów 
związanych z działaniami wymaganymi do 
przechowywania tych żywych produktów 
w chłodnej porze roku;

b) koszty finansowe oblicza się każdego 
roku na podstawie stopy procentowej 
określanej co roku w każdym państwie 
członkowskim; te koszty techniczne i 
finansowe podaje się do wiadomości 
publicznej.

4. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w celu zapewnienia, aby 
produkty objęte dopłatami do 
przechowywania spełniały warunki 
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określone w niniejszym artykule. Na 
potrzeby takich kontroli beneficjenci 
dopłat do przechowywania prowadzą 
ewidencję towarową dla każdej kategorii 
produktów akwakultury 
przechowywanych w chłodnej porze roku 
oraz ilości produktów wprowadzonych do 
obrotu celem ich spożycia przez ludzi.

Or. en

Poprawka 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25b

Rekompensata finansowa za straty w 
sektorze akwakultury

1. Na podstawie wyników i zaleceń, o 
których mowa w art. 25b ust. 1, EFMR 
obejmuje rekompensatę finansową dla 
sektora akwakultury, wynoszącą nie 
więcej niż 60 % łącznej straty dla każdego 
gospodarstwa akwakultury rocznie.

2. Rekompensatę finansową oblicza się na 
podstawie średniej rocznej ceny rynkowej 
gatunków ryb, za które udzielana jest 
rekompensata.

3. Rekompensata finansowa udzielana jest 
raz w roku na podstawie rocznych 
wyników danych zgromadzonych zgodnie 
z art. 25b niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Priorytet 3: wkład w stworzenie 
odpowiednich warunków dla
zrównoważonej niebieskiej gospodarki
wspierającej zdrowe środowisko morskie i 
dobrobyt społeczności nadbrzeżnych

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Priorytet 3: wsparcie społeczności 
nadbrzeżnych

Or. es

Poprawka 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

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

oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych mieszkających nad 
akwenami morskimi i słodkowodnymi

Or. en

Uzasadnienie

Moim zdaniem należy wspierać wszystkie społeczności nadbrzeżne (tj. mieszkające nad 
akwenami morskimi i słodkowodnymi).

Poprawka 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Priorytet 3: wkład w zrównoważoną 
niebieską gospodarkę w granicach 
nieszkodliwych dla środowiska oraz 
wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych

Or. en

Poprawka 891
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 892
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na zrównoważony 
rozwój gospodarek i społeczności 
lokalnych poprzez rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność określony w
art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na tworzenie 
odpowiednich warunków dla 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i
dla dobrobytu społeczności lokalnych 
poprzez rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność określony w art. 25 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów].

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na zrównoważony 
rozwój gospodarek i społeczności 
lokalnych poprzez rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność określony w
art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na zrównoważony 
rozwój gospodarek i społeczności 
lokalnych poprzez rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność określony w
art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en
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Poprawka 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
zapewniać, aby społeczności lokalne
wykorzystywały potencjał rozwoju stref 
połowowych w ujęciu ogólnym i w lepszy 
sposób czerpały korzyści z możliwości 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wykorzystując i rozwijając zasoby 
środowiskowe, kulturowe, społeczne i
ludzkie.

Or. es

Uzasadnienie

Poza zapewnienie możliwości płynących z działań w zakresie niebieskiej gospodarki w 
ramach lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność strategie te powinny
wspierać zatrudnienie i poprawę jakości życia w oparciu o potencjał rozwoju strefy 
połowowej.

Poprawka 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
zapewniać, aby społeczności lokalne w
lepszy sposób wykorzystywały możliwości 

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
zapewniać, aby społeczności lokalne 
wykorzystywały tradycyjne łodziowe 
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zrównoważonej niebieskiej gospodarki i
czerpały z nich korzyści, wykorzystując i
rozwijając zasoby środowiskowe, 
kulturowe, społeczne i ludzkie.

rybołówstwo przybrzeżne i czerpały z
niego korzyści, rozwijając zasoby 
środowiskowe, kulturowe, społeczne i
ludzkie oraz wspierając podnoszenie 
świadomości na temat produktów 
rybołówstwa i propagowanie ich w tych 
społecznościach.

Or. es

Poprawka 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
zapewniać, aby społeczności lokalne w
lepszy sposób wykorzystywały możliwości 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki w 
granicach nieszkodliwych dla środowiska
i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i
rozwijając zasoby środowiskowe, 
kulturowe, społeczne i ludzkie.

Or. en

Poprawka 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
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26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

Or. en

Poprawka 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

2. Na potrzeby wsparcia z EFMRA
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, o których mowa w art.
26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] muszą 
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.

Or. en

Poprawka 899
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Strategie są spójne z 
możliwościami i potrzebami określonymi 
dla danego obszaru oraz priorytetami Unii 
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określonymi w art. 4. Strategie mogą być 
różne – od takich, które ukierunkowane 
są na rybołówstwo, po strategie o szerszym 
zakresie, ukierunkowane na różnicowanie 
na obszarach rybackich. Strategie mają 
zakres szerszy niż jedynie zbiór operacji 
lub zestawienie środków sektorowych.

Or. en

Uzasadnienie

Mogą istnieć różne strategie. Strategie mają szerszy zakres niż jedynie zbiór operacji lub 
połączenie środków sektorowych. Włączenie tego przepisu umożliwi rozwijanie i wdrażanie 
strategii rozwoju lokalnego współfinansowanych jedynie z EFMR oprócz strategii opartych 
na wielu funduszach, stosownie do przypadku. W przypadku priorytetu 3 kwestia 
elastyczności środków nie podlega dyskusji ze względu na ustalenia zawarte w projekcie 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Kontynuacja tego procesu w rozporządzeniu 
w sprawie EFMR pozwoli na jego dalszy rozwój w odpowiednim kierunku.

Poprawka 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 
lit. h) we francuskich regionach 
najbardziej oddalonych pomoc, o której 
mowa w ust. 1, może być przyznana na 
budowę nowych portów, nowych miejsc 
wyładunku lub nowych miejsc sprzedaży 
aukcyjnej wyłącznie jeśli infrastruktura 
przyczynia się do zrównoważonych i 
selektywnych połowów.

Or. en

Poprawka 901
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu umożliwienia rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i 
waloryzacji obszarów przybrzeżnych 
działania w tej dziedzinie muszą być 
spójne ze strategiami rozwoju 
regionalnego.

Or. fr

Poprawka 902
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wdrażają 
system współzarządzania, aby 
zagwarantować osiągnięcie celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
z uwzględnieniem realiów lokalnego 
rybołówstwa.

Or. es

Poprawka 903
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania prowadzone w dziedzinie 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i 
jej waloryzacji na obszarach 
przybrzeżnych muszą być zgodne ze 
strategią realizowaną na szczeblu 
regionalnym.

Or. fr
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Poprawka 904
Czesław Hoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Wsparcie z EFMR na rzecz rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność

1. Następujące działania są 
kwalifikowalne do wsparcia na podstawie 
art. 26 zgodnie z art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]:

a) wsparcie przygotowawcze;

b) realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność;

c) działania prowadzone w ramach 
współpracy;

d) koszty bieżące i aktywizacja.

2. RLGD mogą zwrócić się do instytucji 
zarządzającej z wnioskiem o wypłatę 
zaliczki, jeżeli taka możliwość została 
przewidziana w programie operacyjnym. 
Kwota zaliczki nie przekracza 50 % 
wsparcia publicznego związanego z
kosztami bieżącymi i aktywizacją.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego przepisu wyeliminuje wątpliwości co do podmiotu realizującego strategie 
współfinansowane z EFMR. Przepisy są również potrzebne, aby zapewnić odpowiednią 
reprezentatywność sektora.

Poprawka 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27 Wiedza o morzu 27 Wiedza o morzu i akwenach 
słodkowodnych

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.

Poprawka 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach EFRM można przydzielać 
wsparcie na badania naukowe dotyczące 
środowiska i dna morskiego, sporządzanie 
map dna morskiego i opracowywanie 
charakterystyk oceanów i dna morskiego.
2. W ramach EFMR można również
przydzielać wsparcie na gromadzenie i
wykorzystywanie danych oraz zarządzanie 
tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o
stanie środowiska morskiego, aby:

Or. fr

Poprawka 907
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na gromadzenie i
wykorzystywanie danych oraz zarządzanie 

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

stanie środowiska morskiego, połowów 
rekreacyjnych i sektora połowów 
rekreacyjnych, aby:

Or. en

Poprawka 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.
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Poprawka 910
Ole Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) spełnić wymogi w zakresie 
gromadzenia danych stosownie do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
665/2008, decyzji Komisji 2010/93/UE, 
decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1251 i rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2017/1004;

Or. en

Poprawka 911
Ole Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spełnić wymogi w zakresie 
gromadzenia danych stosownie do 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Or. en

Poprawka 912
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawić jakość danych i wymianę 
danych w ramach europejskiej sieci 
informacji i obserwacji środowiska 
morskiego (EMODnet).

c) poprawić jakość danych i wymianę 
danych w ramach europejskiej sieci 
informacji i obserwacji środowiska 
morskiego (EMODnet) oraz w ramach 
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innych sieci informacji dotyczących 
obszarów słodkowodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.

Poprawka 913
Norica Nicolai

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwiększyć dostępne wiarygodne 
dane dotyczące połowów rekreacyjnych.

Or. en

Poprawka 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł II Rozdział Va Regiony najbardziej 
oddalone

Artykuł 29a Zasoby budżetowe w ramach 
zarządzania dzielonego

1. W przypadku operacji realizowanych w
regionach najbardziej oddalonych każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
przeznacza – w ramach unijnego wsparcia 
finansowego określonego w załączniku V
– co najmniej:

a) 114 000 000 EUR dla Azorów i
Madery;
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b) 91 700 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

c) 146 500 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunionu oraz Saint-Martin.

2. Każde państwo członkowskie określa 
część puli środków finansowych 
ustanowionej w ust. 1 przeznaczoną na 
rekompensaty, o których mowa w art. 29d.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 8 
niniejszego rozporządzenia i art. 19 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr .../... 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] oraz w celu uwzględnienia 
zmieniających się warunków państwa 
członkowskie mogą dostosowywać co roku 
wykaz i ilości kwalifikujących się 
produktów rybołówstwa oraz poziom 
rekompensaty, o której mowa w art. 29d, 
pod warunkiem że stosowane są kwoty, o 
których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu. Dostosowania są możliwe tylko 
w takim zakresie, w jakim uzupełniają 
plany rekompensat innego regionu tego 
samego państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
dostosowaniach z wyprzedzeniem.

Artykuł 29b Plan działania

Jako część programu zainteresowane 
państwa członkowskie opracowują plan 
działania dotyczący każdego ze swoich 
regionów najbardziej oddalonych; plan 
ten musi zawierać:

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

b) opis planowanych głównych działań 
oraz odpowiadające im środki finansowe, 
w szczególności:

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

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, o 
której mowa w art. 29d, w tym kwoty 
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dodatkowych kosztów obliczonych przez 
zainteresowane państwa członkowskie 
oraz kwoty szacowanej pomocy jako 
rekompensaty;

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

Artykuł 29c Odnowa floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i związane z 
tym środki

1. Bez uszczerbku dla art. 16 EFMR w 
regionach najbardziej oddalonych może 
wspierać:

a) odnowę floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, która wyładowuje całe 
połowy w portach regionów najbardziej 
oddalonych, tak aby zwiększyć 
bezpieczeństwo ludzi, dostosować statki do 
unijnych norm sanitarnych, zwalczać 
połowy NNN i osiągnąć większą 
efektywność środowiskową. Ta odnowa 
floty rybackiej pozostaje w granicach 
dopuszczalnych pułapów zdolności 
połowowych, musi ograniczać się do 
zastąpienia starego statku nowym, a także 
umożliwia zrównoważone rybołówstwo i 
osiągnięcie celu maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu;

b) częściowy remont drewnianego pokładu 
statku rybackiego starszego niż 40 lat, jeśli 
jest on konieczny w celu poprawy 
bezpieczeństwa morskiego, zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami technicznymi 
architektury okrętowej;

c) utworzenie i modernizację stoczni oraz 
warsztatów budowy i naprawy statków 
zlokalizowanych w portach rybackich 
regionów najbardziej oddalonych, których 
podstawowa działalność jest 
ukierunkowana na flotę łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego;

d) badania na temat stabilności statku 
uprawiającego łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne, który ma ponad 40 lat, 
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zgodnie z najnowszymi kryteriami 
technicznymi architektury okrętowej, 
mającymi zastosowanie do budowy 
nowych statków rybackich;

e) badanie na temat wytycznych 
technicznych dotyczących projektowania 
sterów lub systemów napędzania, w 
odniesieniu do różnych typologii statków 
uprawiających łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne w portach regionów 
najbardziej oddalonych, które pomagają 
projektantom w optymalizacji projektu 
oraz propagowaniu nowych konstrukcji i 
systemów napędzania, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo załogi, ograniczyć 
zanieczyszczenia lub emisje gazów 
cieplarnianych oraz zwiększyć 
efektywność energetyczną flot łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego.

Artykuł 29d Rekompensata za dodatkowe 
koszty

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

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
rekompensaty, według kryteriów 
ustanowionych na podstawie ust. 7.

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

4. Rekompensaty nie przyznaje się dla 
produktów rybołówstwa i akwakultury:
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a) złowionych przez statki państw trzecich, 
z wyjątkiem statków rybackich 
pływających pod banderą Wenezueli i
prowadzących działalność na wodach 
Unii, zgodnie z decyzją Rady (UE) 
2015/1565;

b) złowionych przez unijne statki rybackie, 
które nie są zarejestrowane w jednym z
portów znajdujących się w regionach, o
których mowa w ust. 1;

c) przywiezionych z państw trzecich.

5. Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli 
istniejący potencjał przemysłu 
przetwórczego w danym regionie 
najbardziej oddalonym jest większy niż 
ilość dostarczonego surowca.

6. Aby zapobiec nadmiernej 
rekompensacie, przy wypłacie 
rekompensaty na rzecz beneficjentów, 
którzy prowadzą działalność określoną w
ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych 
lub posiadają statki zarejestrowane w
jednym z portów tych regionów, 
uwzględnia się:

a) dla każdego produktu rybołówstwa lub 
akwakultury lub kategorii produktów –
koszty dodatkowe wynikające ze 
szczególnych utrudnień występujących w
odnośnych regionach; oraz

b) wszelkie inne rodzaje interwencji 
publicznej mające wpływ na poziom 
kosztów dodatkowych.

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 52 w 
celu ustanowienia kryteriów obliczania 
kosztów dodatkowych wynikających ze 
szczególnych utrudnień występujących w 
odnośnych regionach.

Artykuł 29e Pomoc państwa

1. W odniesieniu do produktów 
rybołówstwa i akwakultury wymienionych 
w załączniku I do TFUE, do których 
stosuje się art. 107, 108 i 109 TFUE, 
Komisja może zgodnie z art. 108 TFUE 
zezwolić na udzielanie pomocy 
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operacyjnej w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
TFUE, w sektorach produkcji i 
przetwarzania wspomnianych produktów 
rybołówstwa i akwakultury, a także obrotu 
nimi, w celu zaradzenia konkretnym 
ograniczeniom w tych regionach, 
wynikającym z ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru.

2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dodatkowe środki finansowe na realizację 
planów rekompensat, o których mowa w 
art. 29d. W takich przypadkach państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji pomoc 
państwa, którą Komisja może zatwierdzić 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
jako część tych planów. Pomoc państwa, o 
której w ten sposób powiadomiono, uznaje 
się za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 
108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE.

Artykuł 29f Przegląd – POSEI

Do końca 2023 r. Komisja przedstawia 
sprawozdanie na temat wdrażania 
przepisów niniejszego rozdziału oraz, w 
razie konieczności, proponuje 
odpowiednie wnioski. Komisja ocenia 
możliwość utworzenia Programu 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (POSEI) w 
odniesieniu do kwestii morskich i 
dotyczących rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 915
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreśla się

Nadzór morski
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1. W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na działania, które przyczyniają 
się do realizacji celów wspólnego 
mechanizmu wymiany informacji.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 
wsparcie określone w ust. 1 niniejszego 
artykułu można przydzielać również na 
operacje prowadzone poza terytorium 
Unii.

Or. pt

Poprawka 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na działania, które 
przyczyniają się do realizacji celów 
wspólnego mechanizmu wymiany 
informacji.

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na działania, które 
przyczyniają się do realizacji celów 
wspólnego mechanizmu wymiany 
informacji.

Or. en

Poprawka 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z celem, jakim jest 
osiągnięcie stanu, w którym morza i 
oceany będą bezpieczne, chronione, czyste 
i zarządzane w zrównoważony sposób, 
EFMR przyczynia się do osiągnięcia 14. 
celu zrównoważonego rozwoju w ramach 
Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030.
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Or. es

Poprawka 918
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreśla się

Współpraca straży przybrzeżnych

1. W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na prowadzone przez organy 
krajowe działania, które wnoszą wkład we 
współpracę europejską w zakresie funkcji 
straży przybrzeżnej, o której mowa w art.
53 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/162435, 
art. 2b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/162536 i
art. 7a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/162637.

2. Wsparcie na działania, o których mowa 
w ust. 1, może również wnosić wkład w
rozwój i wdrażanie unijnego systemu 
kontroli rybołówstwa zgodnie z
warunkami określonymi w art. 19.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 
wsparcie określone w ust. 1 można 
przydzielać również na operacje 
prowadzone poza terytorium Unii.

_________________

35 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej oraz zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i
uchylające rozporządzenie (WE) nr
863/2007 Parlamentu Europejskiego i
Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr
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2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE 
(Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1625 z
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 
ustanawiające Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 251 z
16.9.2016, s. 77).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1626 z
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 
ustanawiające Wspólnotową Agencję 
Kontroli Rybołówstwa (Dz.U. L 251 z
16.9.2016, s. 80).

Or. pt

Poprawka 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na prowadzone przez 
organy krajowe działania, które wnoszą 
wkład we współpracę europejską w
zakresie funkcji straży przybrzeżnej, o
której mowa w art. 53 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162435, art. 2b rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162536 i art. 7a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162637.

1. W ramach EFMRA można 
przydzielać wsparcie na prowadzone przez 
organy krajowe działania, które wnoszą 
wkład we współpracę europejską w
zakresie funkcji straży przybrzeżnej, o
której mowa w art. 53 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162435, art. 2b rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162536 i art. 7a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/162637.

_________________ _________________

35 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej oraz zmieniające 

35 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej oraz zmieniające 
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/399 i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 863/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i
decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 
z 16.9.2016, s. 1).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/399 i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 863/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i
decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 
z 16.9.2016, s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1625 z
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 
ustanawiające Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 251 z
16.9.2016, s. 77).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1625 z
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 
ustanawiające Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 251 z
16.9.2016, s. 77).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1626 z 
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 
ustanawiające Wspólnotową Agencję 
Kontroli Rybołówstwa (Dz.U. L 251 z 
16.9.2016, s. 80).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1626 z 
dnia 14 września 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 
ustanawiające Wspólnotową Agencję 
Kontroli Rybołówstwa (Dz.U. L 251 z 
16.9.2016, s. 80).

Or. en

Poprawka 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie na działania, o których 
mowa w ust. 1, może również wnosić 
wkład w rozwój i wdrażanie unijnego 
systemu kontroli rybołówstwa zgodnie z
warunkami określonymi w art. 19.

2. Wsparcie na działania, o których 
mowa w ust. 1, może również wnosić 
wkład w rozwój i wdrażanie unijnego 
systemu kontroli i inspekcji rybołówstwa 
zgodnie z warunkami określonymi w art.
19.

Or. en

Poprawka 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalną stopę współfinansowania z
EFMR przypadającą na obszar wsparcia 
określono w załączniku II.

Maksymalną stopę współfinansowania z
EFMRA przypadającą na obszar wsparcia 
określono w załączniku II.

Or. en

Poprawka 922
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 50 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją.

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 75 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją, z wyjątkiem inwestycji w 
innowacje, w przypadku których stawka 
maksymalnej intensywności pomocy 
wynosi 100 %.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje produkcyjne wymagają obecnie od producentów akwakultury działających 
wyłącznie w formie małych i średnich przedsiębiorstw samowystarczalności na poziomie 50
%, który jest zbyt wysoki, dlatego wielu nawet nie kwalifikuje się do działań rozwojowych, 
chociaż byłoby one wskazane. Stawka intensywności pomocy powinna zatem sięgać 75 %, a w 
przypadku inwestycji w innowacje powinna wynosić 100 %.

Poprawka 923
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 50 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją.

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 75 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją.

Or. en

Poprawka 924
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 50 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją.

1. Państwa członkowskie stosują 
stawkę maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 50 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z
daną operacją, z wyjątkiem regionów 
kohezyjnych (PKB na mieszkańca poniżej 
średniej UE), w których stawka 
maksymalnej intensywności pomocy może 
wynieść 80 %.

Or. pt

Poprawka 925
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a

Polityka morska i rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki

EFMR wspiera realizację zintegrowanej 
polityki morskiej i rozwój niebieskiej 
gospodarki w drodze rozwoju platform 
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regionalnych na rzecz finansowania 
innowacyjnych projektów.

Or. es

Poprawka 926
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a

Polityka morska i rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki

EFMR wspiera wdrażanie zintegrowanej 
polityki morskiej oraz wzrost niebieskiej 
gospodarki poprzez rozwój regionalnych 
platform finansowania innowacyjnych 
projektów.

Or. fr

Poprawka 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 928
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

lub odnośnych przepisów środowiskowych 
UE, jeżeli to poważne naruszenie 
przepisów ma wpływ na wydatki zawarte 
we wniosku o płatność, na podstawie 
których wnioskuje się o płatność okresową.

Or. en

Poprawka 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku korekt finansowych, 
o których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie ustalają kwotę korekty, która 
musi być proporcjonalna do charakteru, 
wagi, czasu trwania i powtarzalności 
naruszenia lub przestępstwa popełnionego 
przez beneficjenta oraz do znaczenia 
wkładu z EFMR dla działalności 
gospodarczej beneficjenta.

2. W przypadku korekt finansowych, 
o których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie ustalają kwotę korekty, która 
musi być proporcjonalna do charakteru, 
wagi, czasu trwania i powtarzalności 
naruszenia lub przestępstwa popełnionego 
przez beneficjenta oraz do znaczenia 
wkładu z EFMRA dla działalności 
gospodarczej beneficjenta.

Or. en

Poprawka 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na wydatki ujęte we wniosku o
płatność mają wpływ przypadki 
poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie przepisów WPRyb, które 
skutkowały zawieszeniem płatności na 
mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a
dane państwo członkowskie nadal nie jest 
w stanie wykazać, że podjęło konieczne 

b) na wydatki ujęte we wniosku o
płatność mają wpływ przypadki 
poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie przepisów WPRyb lub 
odnośnych przepisów środowiskowych 
UE, które skutkowały zawieszeniem 
płatności na mocy art. 34 niniejszego 
rozporządzenia, a dane państwo 
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działania zaradcze, by zapewnić zgodność 
z obowiązującymi przepisami oraz ich 
egzekwowanie w przyszłości.

członkowskie nadal nie jest w stanie 
wykazać, że podjęło konieczne działania 
zaradcze, by zapewnić zgodność z
obowiązującymi przepisami oraz ich 
egzekwowanie w przyszłości.

Or. en

Poprawka 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w realizacji EFMR w odniesieniu 
do priorytetów określonych w art. 4 
przedstawiono w załączniku I.

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w realizacji EFMRA w
odniesieniu do priorytetów określonych w
art. 4 przedstawiono w załączniku I.

Or. en

Poprawka 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę
EFMR pod względem realizacji jego 
priorytetów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 52 w celu zmiany załącznika 
I przez dostosowanie lub uzupełnienie 
zawartych w nim wskaźników, jeżeli 
zostanie to uznane za konieczne, oraz w 
celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i 
ewaluacji.

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę
EFMRA pod względem realizacji jego 
priorytetów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 52 w celu zmiany załącznika 
I przez dostosowanie lub uzupełnienie 
zawartych w nim wskaźników, jeżeli 
zostanie to uznane za konieczne, oraz w 
celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i 
ewaluacji.

Or. en

Poprawka 937
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38 Roczne sprawozdanie z realizacji 
celów

38 Dwuletnie sprawozdanie z 
realizacji celów

Or. en

Uzasadnienie

Nie mogę poprzeć nałożenia na państwa członkowskie obowiązku corocznej 
sprawozdawczości z realizacji celów. Państwa członkowskie i samorządy regionalne nie są w 
stanie co roku gromadzić niezbędnych danych do celów sprawozdawczości. Składanie 
sprawozdań co dwa lub trzy lata byłoby wykonalne i zapewniłoby dokładność i wiarygodność 
sprawozdań.

Poprawka 938
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Zgodnie z art. 36 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] nie później 
niż miesiąc przed corocznym spotkaniem 
w sprawie przeglądu każde państwo 
członkowskie przedkłada Komisji roczne
sprawozdanie z realizacji celów. Pierwsze 
sprawozdanie przedkłada się w 2023 r., a
ostatnie w 2029 r.

1. Zgodnie z art. 36 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] nie później 
niż miesiąc przed organizowanym co dwa 
lata spotkaniem w sprawie przeglądu 
każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji dwuletnie sprawozdanie z
realizacji celów. Pierwsze sprawozdanie 
przedkłada się w 2023 r., kolejne w latach 
2025 i 2027, a ostatnie w 2029 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie mogę poprzeć nałożenia na państwa członkowskie obowiązku corocznej 
sprawozdawczości z realizacji celów. Państwa członkowskie i samorządy regionalne nie są w 
stanie co roku gromadzić niezbędnych danych do celów sprawozdawczości. Składanie 
sprawozdań co dwa lub trzy lata byłoby wykonalne i zapewniłoby dokładność i wiarygodność 
sprawozdań.

Poprawka 939
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1, zostanie poddane analizie podczas
corocznego spotkania w sprawie 
przeglądu, zgodnie z art. 36 rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów].

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1, zostanie poddane analizie podczas
organizowanego co dwa lata spotkania w
sprawie przeglądu, zgodnie z art. 36 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów].

Or. en

Uzasadnienie

Nie mogę poprzeć nałożenia na państwa członkowskie obowiązku corocznej 
sprawozdawczości z realizacji celów. Państwa członkowskie i samorządy regionalne nie są w 
stanie co roku gromadzić niezbędnych danych do celów sprawozdawczości. Składanie 
sprawozdań co dwa lub trzy lata byłoby wykonalne i zapewniłoby dokładność i wiarygodność 
sprawozdań.
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Poprawka 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie 
publikuje sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, zarówno w języku, w jakim 
zostało sporządzone, jak i w jednym z 
języków roboczych Komisji Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Roczne sprawozdania z realizacji celów państw członkowskich dotyczące wdrażania 
rozporządzenia w sprawie EFMR w okresie po 2020 r. powinny być rutynowo publikowane na 
stronie internetowej Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązkami określonymi w 
rozporządzeniu w sprawie konwencji z Aarhus w odniesieniu do przejrzystości i udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 1, jest rutynowo publikowane na 
stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR na okres po roku 2020 powinien uwzględniać obowiązek państw członkowskich i 
Komisji Europejskiej w postaci zbierania przykładów najlepszych praktyk w zakresie działań 
objętych finansowaniem, które powinny być publikowane na ich stronach internetowych w 
celu ułatwienia i zachęcania do kontynuacji najlepszych praktyk.

Poprawka 942
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António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Każde państwo członkowskie i 
Komisja publikują na swoich stronach 
internetowych sprawozdania dotyczące 
najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR na okres po roku 2020 powinien uwzględniać obowiązek państw członkowskich i 
Komisji Europejskiej w postaci zbierania przykładów najlepszych praktyk w zakresie działań 
objętych finansowaniem, które powinny być publikowane na ich stronach internetowych w 
celu ułatwienia i zachęcania do kontynuacji najlepszych praktyk.

Poprawka 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze w celu ustanowienia zasad 
dotyczących przedstawiania sprawozdania, 
o którym mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą doradczą, o której mowa w art.
53 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze w celu ustanowienia zasad 
dotyczących przedstawiania sprawozdania, 
o którym mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą zarządzania, o której mowa w
art. 53 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie należące do uprawnień wykonawczych Komisji, takie jak wymogi formalne i wytyczne 
dotyczące treści sprawozdań z realizacji celów państw członkowskich, mają ogromne 
znaczenie na rzecz zapewnienia znaczącej interwencji państwa członkowskiego. Nie 
gwarantuje tego procedura doradcza, wobec czego niezbędne jest wskazanie procedury 
komitetu zarządzającego.
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Poprawka 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja publikuje wszystkie 
odnośne dokumenty dotyczące przyjęcia 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości w EFMR na okres po 2020 r. należy przewidzieć publikację na 
stronie internetowej Komisji Europejskiej wszystkich odnośnych dokumentów dotyczących 
jego wdrożenia.

Poprawka 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na realizację WPRyb poprzez:

W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na realizację WPRyb poprzez:

Or. en

Poprawka 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jak największe angażowanie 
środków z programu badawczo-
rozwojowego „Horyzont Europa” w celu 
wspierania i stymulowania badań 
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naukowych i działalności rozwojowej i 
innowacyjnej w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek ustawodawczy zawiera poważną lukę, ponieważ nie wspomina o udziale sektora 
akwakultury w zasobach badawczo-rozwojowych UE. Wymaga to zmiany. Należy wskazać, że 
zasoby przyszłego programu badawczo-rozwojowego „Horyzont Europa” muszą być 
udostępniane rybakom i producentom akwakultury w jak największym zakresie.

Poprawka 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR przydziela się 
wsparcie na zapewnianie czystości i
zdrowego stanu mórz i oceanów, w tym 
poprzez działania wspierające wdrażanie 
dyrektywy 2008/56/WE i działania 
zapewniające spójność z osiąganiem 
dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 2 
ust. 5 lit. j) rozporządzenia (UE) nr
1380/2013, oraz wsparcie na realizację 
europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym.

1. W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na zapewnianie czystości i
zdrowego stanu mórz i oceanów, w tym 
poprzez działania wspierające wdrażanie 
dyrektywy 2008/56/WE i działania 
zapewniające spójność z osiąganiem 
dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 2 
ust. 5 lit. j) rozporządzenia (UE) nr
1380/2013, oraz wsparcie na realizację 
europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym.

Or. en

Poprawka 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii

Or. es

Poprawka 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w
rybołówstwie, akwakulturze oraz na 
rynkach

Or. en

Poprawka 950
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr
1379/2013.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr
1379/2013. Ponadto w ramach EFMR
przydziela się wsparcie na promocję 
znaków jakości, o których mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych, w 
odniesieniu do produktów morskich.
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Or. es

Poprawka 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr
1379/2013.

W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na opracowanie i
upowszechnianie przez Komisję badań 
rynkowych dotyczących produktów 
rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art.
42 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Or. en

Poprawka 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr
1379/2013.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa zgodnie z art. 42 
rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Or. es

Poprawka 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Priorytet 3: wkład w rozwój
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych

Priorytet 3: wkład w stworzenie 
odpowiednich warunków dla
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz wsparcie zdrowego środowiska 
morskiego na rzecz dobrobytu 
społeczności nadbrzeżnych

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki w 
zakresie nieszkodliwym dla środowiska
oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych

Or. en

Poprawka 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

Priorytet 3: wsparcie dobrobytu 
społeczności nadbrzeżnych
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oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych

Or. es

Poprawka 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Priorytet 3: wkład w rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz wsparcie dobrobytu społeczności 
nadbrzeżnych mieszkających nad 
akwenami morskimi i słodkowodnymi

Or. en

Poprawka 957
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polityka morska i rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki

Polityka morska

Or. es

Poprawka 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polityka morska i rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki

Polityka morska i rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki w zakresie 
nieszkodliwym dla środowiska

Or. en

Poprawka 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43 Polityka morska i rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki

43 Polityka morska i rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki na 
obszarach morskich i słodkowodnych

Or. en

Poprawka 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na realizację polityki morskiej poprzez:

W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na realizację polityki morskiej i 
rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki poprzez:

Or. en

Poprawka 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie zrównoważonego, 
niskoemisyjnego i odpornego na zmianę 
klimatu rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu niebieskiej gospodarki
zapewniającej dobrostan ludzi i 
środowiska;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.
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Poprawka 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wspieranie zrównoważonej, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmianę 
klimatu niebieskiej gospodarki rozwijanej 
w zakresie nieszkodliwym dla środowiska;

Or. en

Poprawka 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wśród środków ochrony środowiska nie można pominąć wsparcia dla akwakultury 
słodkowodnej.

Poprawka 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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aa) odbudowę, ochronę i zachowanie 
różnorodności, wydajności, odporności i 
samoistnej wartości systemów morskich;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie odpowiedzialnej 
konsumpcji i produkcji, czystych 
technologii, energii ze źródeł 
odnawialnych i obiegu zamkniętego 
surowców;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie transferu i
wykorzystywania wyników badań 
naukowych, innowacji i technologii w
zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w
tym europejskiej sieci informacji i
obserwacji środowiska morskiego
(EMODnet);

c) promowanie transferu i
wykorzystywania wyników badań 
naukowych, innowacji i technologii w
zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w
tym europejskiej sieci informacji i
obserwacji środowiska morskiego
(EMODnet), w celu zapewnienia, aby 
technologia i osiągnięcia w zakresie 
efektywności nadążały za wzrostem, aby 
skoncentrowano wysiłki na 
zrównoważonej działalności gospodarczej 
spełniającej potrzeby obecnych i 
przyszłych pokoleń, aby rozwijano 
niezbędne zdolności i narzędzia na rzecz 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym zgodnie z europejską 
strategią na rzecz tworzyw sztucznych w 
gospodarce o obiegu zamkniętym.

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie transferu i
wykorzystywania wyników badań 
naukowych, innowacji i technologii w
zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w
tym europejskiej sieci informacji i
obserwacji środowiska morskiego
(EMODnet);

c) promowanie transferu i
wykorzystywania wyników badań 
naukowych, innowacji i technologii w
zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w
tym europejskiej sieci informacji i
obserwacji środowiska morskiego
(EMODnet) oraz w ramach innych sieci 
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informacji dotyczących akwenów 
słodkowodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.

Poprawka 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) doskonalenie umiejętności 
związanych z morzem, szerzenie 
podstawowej wiedzy o morzach i oceanach 
oraz poprawę wymiany danych społeczno-
ekonomicznych dotyczących sektora 
rybołówstwa oraz wpływu innej 
działalności gospodarczej prowadzonej na 
morzu, w tym transportu morskiego, 
poszukiwań ropy naftowej, wydobywania 
surowców z dna morskiego i turystyki, a 
także zwiększenia świadomości na temat 
skutków importu dla sytuacji społeczno-
gospodarczej lokalnego sektora 
rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) doskonalenie umiejętności 
związanych z morzem, szerzenie 
podstawowej wiedzy o morzach i oceanach 
oraz poprawę wymiany danych społeczno-

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

ekonomicznych i środowiskowych
dotyczących zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i 
środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę 
w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych przy 
jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni 
wartość ekonomiczną środowiska morskiego wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób 
gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) doskonalenie umiejętności 
związanych z morzem, szerzenie 
podstawowej wiedzy o morzach i
oceanach oraz poprawę wymiany danych 

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

ekonomicznych dotyczących 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

Or. en

Uzasadnienie

Wśród środków ochrony środowiska nie można pominąć wsparcia dla akwakultury 
słodkowodnej.

Poprawka 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opracowanie serii projektów oraz 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych.

skreśla się

Or. es

Poprawka 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a

Decyzje dotyczące inwestycji w niebieską 
gospodarkę

Decyzje dotyczące inwestycji w ramach 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
muszą być poparte najlepszym dostępnym 
doradztwem naukowym, aby uniknąć 
szkodliwych skutków dla środowiska 
naturalnego zagrażających 
zrównoważonemu rozwojowi w 
perspektywie długoterminowej. W 
przypadku braku odpowiednich 
informacji lub odpowiedniej wiedzy należy 
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przyjąć podejście ostrożnościowe, zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym, 
ponieważ podejmowane działania mogą 
mieć szkodliwe skutki.

Or. es

Uzasadnienie

Zasada ostrożności leży u podstaw Traktatu o UE, deklaracji z Rio i innych 
międzynarodowych umów i konwencji na rzecz ochrony środowiska morskiego.

Poprawka 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na rozwój ochrony na morzu i nadzoru 
morskiego, w tym poprzez wymianę 
danych, współpracę straży przybrzeżnych i
agencji oraz zwalczanie przestępstw i
nielegalnej działalności na morzu.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na rozwój ochrony na morzu i nadzoru 
morskiego w celu zapobiegania 
przestępstwom i nielegalnej działalności na 
morzu.

Or. es

Poprawka 977
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na rozwój ochrony na morzu i nadzoru 
morskiego, w tym poprzez wymianę
danych, współpracę straży przybrzeżnych i
agencji oraz zwalczanie przestępstw i
nielegalnej działalności na morzu.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na rozwój ochrony na morzu i nadzoru 
morskiego, w tym poprzez budowanie 
zdolności krajowych służb publicznych 
straży przybrzeżnej, wspierając 
doskonalenie zasobów ludzkich i 
materialnych, zdolność w zakresie 
wymiany danych, współpracę agencji oraz 
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zwalczanie przestępstw i nielegalnej 
działalności na morzu.

Or. pt

Poprawka 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na rozwój ochrony na morzu i nadzoru 
morskiego, w tym poprzez wymianę 
danych, współpracę straży przybrzeżnych i
agencji oraz zwalczanie przestępstw i
nielegalnej działalności na morzu.

W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na rozwój ochrony na morzu i
nadzoru morskiego, w tym poprzez 
wymianę danych, współpracę straży 
przybrzeżnych i agencji oraz zwalczanie 
przestępstw i nielegalnej działalności na 
morzu.

Or. en

Poprawka 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na realizację polityki międzynarodowego 
zarządzania oceanami poprzez:

W ramach EFMRA przydziela się 
wsparcie na realizację polityki 
międzynarodowego zarządzania oceanami 
poprzez:

Or. en

Poprawka 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wdrażanie odpowiednich 
międzynarodowych umów, środków i
narzędzi dotyczących zapobiegania
nielegalnym, nieraportowanym i
nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania;

e) wdrażanie odpowiednich 
międzynarodowych umów, środków i
narzędzi dotyczących zapobiegania 
połowom NNN oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, a także środków i narzędzi 
na rzecz ograniczenia wpływu na 
środowisko morskie, zwłaszcza przyłowów 
ptaków, ssaków i żółwi morskich;

Or. en

Poprawka 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
zapewniać finansowanie w dowolnej z
form określonych w rozporządzeniu (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], w szczególności 
w formie zamówień zgodnie z tytułem VII 
tego rozporządzenia oraz dotacji zgodnie z
tytułem VIII tego rozporządzenia. Można 
również zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych, o których mowa w art.
47.

1. W ramach EFMRA można 
zapewniać finansowanie w dowolnej z
form określonych w rozporządzeniu (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii], w szczególności 
w formie zamówień zgodnie z tytułem VII 
tego rozporządzenia oraz dotacji zgodnie z
tytułem VIII tego rozporządzenia. Można 
również zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych, o których mowa w art.
47.

Or. en

Poprawka 982
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Działania łączone w ramach EFMR 
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Działania łączone w ramach EFMR 
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].
W terminie czterech miesięcy od 
opublikowania niniejszego rozporządzenia 
w Dzienniku Urzędowym Komisja 
przedstawia państwom członkowskim 
zestaw szczegółowych wytycznych 
dotyczących realizacji działań łączonych 
w krajowych programach operacyjnych w 
ramach EFMR, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań łączonych w 
dziedzinie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez podmioty lokalne.

Or. fr

Poprawka 983
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania łączone w ramach EFMR 
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Działania łączone w ramach EFMR 
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii]. W terminie 
czterech miesięcy od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia w Dzienniku 
Urzędowym Komisja Europejska 
przedstawia państwom członkowskim 
zbiór szczegółowych wytycznych 
dotyczących realizacji działań łączonych 
przewidzianych w krajowych programach 
operacyjnych w ramach EFMR ze 
szczególnym naciskiem na działania 
łączone w ramach rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.
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Or. es

Poprawka 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania łączone w ramach EFMR
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Działania łączone w ramach EFMRA
realizowane są zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Or. en

Poprawka 985
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa wsparcia na 
podstawie tytułu III przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat wdrażania, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia wdrażania wsparcia.

2. Ocena śródokresowa wsparcia na 
podstawie tytułu III przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat wdrażania, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia wdrażania wsparcia. Ta ocena 
ma formę sprawozdania Komisji i 
koncentruje się szczegółowo na wszystkich 
poszczególnych aspektach wdrażania.

Or. en

Uzasadnienie

Jak podkreślono podczas Konferencji Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, 
ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym 
sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.
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Poprawka 986
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4. Komisja przekazuje sprawozdania 
z ocen, o których mowa w ust. 2 i 3, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en

Uzasadnienie

Jak podkreślono podczas Konferencji Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, 
ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym 
sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.

Poprawka 987
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W stosownych przypadkach 
Komisja może zaproponować poprawki do 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jak podkreślono podczas Konferencji Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, 
ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym 
sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.

Poprawka 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
EFMR, jego działaniami i wynikami. 
Zasoby finansowe przydzielone na EFMR
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane z
priorytetami, o których mowa w art. 4.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
EFMR, jego działaniami i wynikami. 
Zasoby finansowe przydzielone na
EFMRA przyczyniają się również do 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 
priorytetów politycznych Unii, o ile są one 
związane z priorytetami, o których mowa 
w art. 4.

Or. en

Poprawka 989
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego lub 
wszelkie organizacje międzynarodowe.

b) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego, w tym 
w szczególności organizacje zawodowe,
lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

Or. fr

Poprawka 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego. Komitet ten jest komitetem w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201138.

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Europejskiego Funduszu Morskiego,
Rybackiego i na rzecz Akwakultury. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 182/201138.

_________________ _________________
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38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz powinien otrzymać nazwę „Europejski Fundusz Morski, Rybacki i na rzecz 
Akwakultury” (EFMRA). Znaczenie akwakultury stale wzrasta zarówno na świecie, jak i w 
UE, dlatego temu sektorowi należy poświęcić osobny rozdział zarówno w unijnej polityce 
rybołówstwa, jak i w funduszach unijnych dotyczących rybołówstwa.

Poprawka 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego. Komitet ten jest komitetem w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201138.

1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Europejskiego Funduszu Morskiego,
Rybackiego i na rzecz Akwakultury. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 182/201138.

_________________ _________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Uzasadnienie

Należy jasno wskazać, że EFMR powinien obejmować wsparcie dla akwakultury.

Poprawka 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 4
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie należące do uprawnień wykonawczych Komisji, takie jak wymogi formalne i wytyczne 
dotyczące treści sprawozdań z realizacji celów państw członkowskich, mają ogromne 
znaczenie na rzecz zapewnienia znaczącej interwencji państwa członkowskiego. Nie 
gwarantuje tego procedura doradcza, wobec czego niezbędne jest wskazanie procedury 
komitetu zarządzającego.

Poprawka 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a

Przegląd dotyczący POSEI i regionów 
najbardziej oddalonych

Przed końcem 2023 r. Komisja przedstawi 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
wszystkich przepisów niniejszego 
rozporządzenia dotyczących w 
szczególności regionów najbardziej 
oddalonych, występując z odpowiednimi 
wnioskami. Komisja analizuje możliwość 
stworzenia programu szczególnych opcji 
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na rzecz regionów oddalonych i 
wyspiarskich (POSEI) w odniesieniu do 
kwestii związanych z morzem i 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 994
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZASOBY OGÓLNE W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
MORSKIEGO I RYBACKIEGO W 
PODZIALE NA PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE NA OKRES 2021–
2027

ZASOBY OGÓLNE W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
MORSKIEGO, RYBACKIEGO I NA 
RZECZ AKWAKULTURY W PODZIALE 
NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NA 
OKRES 2021–2027

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno wskazać, że EFMR powinien obejmować wsparcie dla akwakultury.
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