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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(3) Aby poprawić koordynację 
i ujednolicić wdrażanie wsparcia 
z funduszy według metody zarządzania 
dzielonego („fundusze”), przyjęto 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) xx/xx [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
(„rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów”)3, którego głównym celem jest 
spójne uproszczenie realizacji polityki. Te 
wspólne przepisy mają zastosowanie do 
części EFMR realizowanej według metody 
zarządzania dzielonego. Fundusze mają 
uzupełniające się cele i są zarządzane 
w taki sam sposób. Z tego względu 
w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
określono szereg wspólnych celów 
ogólnych i zasad ogólnych, takich jak 
partnerstwo i wielopoziomowy system 
rządzenia. Zawiera ono ponadto wspólne 
elementy planowania strategicznego 
i programowania, w tym przepisy 
dotyczące umowy partnerstwa, która 
zostanie zawarta z każdym państwem 
członkowskim, jak również określa 
wspólne podejście do ukierunkowania 
funduszy na realizację celów. W związku 
z tym rozporządzenie obejmuje warunki 
podstawowe, przegląd wyników oraz 
mechanizmy monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Ustanowiono 
również wspólne przepisy dotyczące zasad 
kwalifikowalności oraz określono 
szczególne zasady w odniesieniu do 
instrumentów finansowych, 
wykorzystywania funduszu InvestEU, 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność i zarządzania finansami. Takie 
same dla wszystkich funduszy są również 
niektóre zasady zarządzania i kontroli. 
Komplementarność między funduszami, 
w tym EFMR, i innymi programami Unii 
zostanie opisana w umowie partnerstwa, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

(3) Aby poprawić koordynację 
i ujednolicić wdrażanie wsparcia 
z funduszy według metody zarządzania 
dzielonego („fundusze”), przyjęto 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) xx/xx [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
(„rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów”)3, którego głównym celem jest 
spójne uproszczenie realizacji polityki. Te 
wspólne przepisy mają zastosowanie do 
części EFMR realizowanej według metody 
zarządzania dzielonego. Fundusze mają 
uzupełniające się cele i są zarządzane 
w taki sam sposób. Z tego względu 
w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] 
określono szereg wspólnych celów 
ogólnych i zasad ogólnych, takich jak 
partnerstwo i wielopoziomowy system 
rządzenia. Zawiera ono ponadto wspólne 
elementy planowania strategicznego 
i programowania, w tym przepisy 
dotyczące umowy partnerstwa, która 
zostanie zawarta z każdym państwem 
członkowskim, jak również określa 
wspólne podejście do ukierunkowania 
funduszy na realizację celów. W związku 
z tym rozporządzenie obejmuje warunki 
podstawowe, przegląd wyników oraz 
mechanizmy monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Ustanowiono
również wspólne przepisy dotyczące zasad 
kwalifikowalności oraz określono 
szczególne zasady w odniesieniu do 
instrumentów finansowych, rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność i
zarządzania finansami. Takie same dla 
wszystkich funduszy są również niektóre 
zasady zarządzania i kontroli. 
Komplementarność między funduszami, 
w tym EFMR, i innymi programami Unii 
zostanie opisana w umowie partnerstwa, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

_________________ _________________
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3 Dz.U. C […] z […], s. […]. 3 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach zarządzania 
bezpośredniego EFMR zapewni synergie 
i komplementarność z innymi 
odpowiednimi funduszami i programami 
Unii. Powinien on również umożliwić 
finansowanie w formie instrumentów 
finansowych w ramach działań łączonych 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
xx/xx [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU]5.

(5) W ramach zarządzania 
bezpośredniego EFMR zapewni synergie 
i komplementarność z innymi 
odpowiednimi funduszami i programami 
Unii.

__________________ __________________

5 Dz.U. C […] z […], s. […]. 5 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa 
i politykę morską. Budżet EFMR powinien 
wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 
000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić 
między zarządzanie dzielone, bezpośrednie 
i pośrednie. Na wsparcie według metody 
zarządzania dzielonego należy przydzielić 
5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według 
metody zarządzania bezpośredniego 
i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby 
zapewnić stabilność – zwłaszcza 
w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, 
określenie alokacji krajowych według 

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa 
i politykę morską. Budżet EFMR powinien 
zostać utrzymany na co najmniej takim 
samym poziomie jak w okresie 2014-2020. 
Zasoby EFMR należy rozdzielić między 
zarządzanie dzielone, bezpośrednie 
i pośrednie. Aby zapewnić stabilność –
zwłaszcza w odniesieniu do realizacji 
celów WPRyb, określenie alokacji 
krajowych według metody zarządzania 
dzielonego na okres programowania 2021–
2027 powinno się opierać na podziale 
przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. 
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metody zarządzania dzielonego na okres 
programowania 2021–2027 powinno się 
opierać na podziale przyjętym dla EFMR 
na lata 2014–2020. Określone kwoty 
należy zarezerwować dla regionów 
najbardziej oddalonych, na kontrolę 
i egzekwowanie oraz na gromadzenie 
i przetwarzanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

Określone kwoty należy zarezerwować dla 
regionów najbardziej oddalonych, na 
kontrolę i egzekwowanie oraz na 
gromadzenie i przetwarzanie danych do 
celów zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

__________________ __________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […]. 6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W europejskim sektorze morskim 
zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; 
przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld 
EUR rocznie i może w nim powstać więcej 
miejsc pracy. Wartość produkcji światowej 
gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln 
EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad 
dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia 
celów porozumienia paryskiego w
zakresie emisji CO2 wymaga 
przeznaczenia co najmniej 30 % budżetu 
Unii na finansowanie działań związanych 
z przeciwdziałaniem zmianie klimatu.
Niezbędne jest także zwiększenie
zasobooszczędności i zmniejszenie śladu 
środowiskowego niebieskiej gospodarki, 
która była i powinna pozostać znaczącą 
siłą napędową innowacji w innych 
sektorach, takich jak wyposażenie morskie, 
przemysł stoczniowy, obserwacje 
oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i
budownictwo morskie. Inwestycje 
w gospodarkę morską zapewniają unijne 
fundusze strukturalne, w szczególności 
Europejski Fundusz Rozwoju 
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Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby 
wykorzystać potencjał wzrostu 
gospodarczego w tym sektorze, można by 
zastosować nowe narzędzia inwestowania, 
np. InvestEU.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) EFMR musi przyczyniać się 
również do osiągnięcia innych celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. W niniejszym 
rozporządzeniu podkreśla się w 
szczególności następujące cele:

a) cel 1 – Wyeliminować ubóstwo: EFMR 
przyczynia się do poprawy warunków 
życia najbardziej wrażliwych społeczności 
zamieszkujących strefy przybrzeżne, 
szczególnie społeczności zależnych od 
stada jednego gatunku ryb zagrożonych 
przełowieniem, zmianami globalnymi i 
problemami środowiskowymi;

b) cel 3 – Zdrowie i jakość życia: EFMR 
przyczynia się do walki z 
zanieczyszczeniem wód przybrzeżnych, 
będącym przyczyną chorób endemicznych, 
oraz zapewnienia dobrej jakości żywności 
pochodzącej z rybołówstwa i akwakultury;

c) cel 7 – Czysta energia po przystępnej 
cenie: finansując niebieską gospodarkę, 
EFMR wspiera rozwój odnawialnych 
zasobów morskich i czuwa nad spójnością 
tego rozwoju z ochroną środowiska 
morskiego i zachowaniem zasobów 
wodnych;

d) cel 8 – Godna praca i wzrost 
gospodarczy: EFMR przyczynia się do 
rozwoju niebieskiej gospodarki jako 
czynnika wzrostu gospodarczego. 
Zapewnia też, aby wzrost gospodarczy był 
źródłem godnych miejsc pracy dla 
społeczności przybrzeżnych. EFMR 
przyczynia się również do poprawy 
warunków pracy rybaków;

e) cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i 
produkcja: EFMR przyczynia się do 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych i ogranicza marnotrawstwo 
zasobów naturalnych i energetycznych;
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f) cel 13 – Przeciwdziałanie zmianie 
klimatu: EFMR przeznacza 30 % budżetu 
na przeciwdziałanie zmianie klimatu;

g) cel 14 – Zachowanie i zrównoważone 
wykorzystywanie oceanów, mórz i 
zasobów morskich z myślą o 
zrównoważonym rozwoju.

Uzasadnienie

Unia Europejska odgrywa istotną rolę w kształtowaniu globalnej agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 oraz zobowiązała się wnieść istotny wkład w osiągnięcie 
własnych 17 celów (komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 22 listopada 2016 r. –
COM(2016)0739).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE628.643v02-00 10/66 AD\1172852PL.docx

PL

(18) Rybołówstwo ma ogromne 
znaczenie z punktu widzenia źródeł 
utrzymania i dziedzictwa kulturowego 
wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę 
odgrywa łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne. W związku z tym, że średnia 
wieku w wielu społecznościach rybackich 
wynosi ponad 50 lat, wymiana 
pokoleniowa i zróżnicowanie działalności 
nadal stanowią problem.

(18) Rybołówstwo ma ogromne 
znaczenie zarówno z punktu widzenia 
źródeł utrzymania, jak i tradycji i 
dziedzictwa kulturowego wielu 
społeczności nadbrzeżnych w Unii, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę 
odgrywa łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne, takich jak regiony 
najbardziej oddalone. W związku z tym, 
że średnia wieku w wielu społecznościach 
rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana 
pokoleniowa i zróżnicowanie działalności 
nadal stanowią problem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Jedno z największych wyzwań w 
WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. 
Wiąże się on ze znacznymi zmianami 
w praktykach połowowych, co niekiedy 
pociąga za sobą wysokie koszty finansowe 
dla tego sektora. Powinno zatem być 
możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia 
na innowacje i inwestycje, które wnoszą 
wkład w realizację obowiązku wyładunku, 
a poziom intensywności pomocy powinien 
być wyższy niż ten, który dotyczy innych 
operacji; przykładem takich inwestycji są 
inwestycje w selektywne narzędzia 
połowowe, ulepszanie infrastruktury 
portowej, ograniczanie niezamierzonych 
połowów oraz wprowadzanie ich do 
obrotu. Fundusz powinien również 
zapewniać pomoc o maksymalnej 
intensywności w wysokości 100 % na 
projektowanie, rozwój, monitorowanie, 
ocenę i zarządzanie w odniesieniu do 
przejrzystych systemów wymiany 
uprawnień do połowów między państwami 
członkowskimi („wymiana kwot”), aby 
złagodzić efekt „gatunków dławiących” 
związany z obowiązkiem wyładunku.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Skuteczna realizacja WPRyb jest 
uzależniona od dostępności doradztwa 
naukowego na potrzeby zarządzania 
rybołówstwem, a zatem od dostępności 
danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc 
pod uwagę wyzwania oraz koszty związane 
z pozyskiwaniem wiarygodnych 
i kompletnych danych, należy wspierać 

(24) Skuteczna realizacja WPRyb jest 
uzależniona od dostępności doradztwa 
naukowego na potrzeby zarządzania 
rybołówstwem, a zatem od dostępności 
danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc 
pod uwagę wyzwania oraz koszty związane 
z pozyskiwaniem wiarygodnych 
i kompletnych danych, należy wspierać 
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działania państw członkowskich dotyczące 
gromadzenia i przetwarzania danych 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 
(„rozporządzenie w sprawie ram 
gromadzenia danych”)9 oraz działania 
dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego 
doradztwa naukowego. Wsparcie to 
powinno umożliwiać synergie 
z gromadzeniem i przetwarzaniem innych 
rodzajów danych morskich.

działania państw członkowskich dotyczące 
gromadzenia, przetwarzania i wymiany
danych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1004 („rozporządzenie w sprawie 
ram gromadzenia danych”)9 oraz działania 
dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego 
doradztwa naukowego. Wsparcie to 
powinno umożliwiać synergie z
gromadzeniem, przetwarzaniem i wymianą
innych rodzajów danych morskich.

_________________ _________________

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnych ram gromadzenia 
danych, zarządzania nimi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa 
oraz w sprawie wspierania doradztwa 
naukowego w zakresie wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 
(Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnych ram gromadzenia 
danych, zarządzania nimi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa 
oraz w sprawie wspierania doradztwa 
naukowego w zakresie wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 
(Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Z uwagi na wyzwania związane 
z realizacją celów WPRyb dotyczących 
ochrony powinno być możliwe 
przydzielanie w ramach EFMR wsparcia 
na działania w zakresie zarządzania 
rybołówstwem i flotami rybackimi. 
W związku z tym w przypadku niektórych 
segmentów floty i basenów morskich nadal 
konieczne jest wsparcie na dostosowanie 
flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie 
ukierunkowane na ochronę 
i zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza, a jego celem powinna być 
równowaga między zdolnością połowową 
a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 
Powinno być zatem możliwe przydzielanie 

(26) Z uwagi na wyzwania związane 
z realizacją celów WPRyb dotyczących 
ochrony powinno być możliwe 
przydzielanie w ramach EFMR wsparcia 
na działania w zakresie zarządzania 
rybołówstwem i flotami rybackimi.
W związku z tym w przypadku niektórych 
segmentów floty i basenów morskich nadal 
konieczne jest wsparcie na dostosowanie 
flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie 
ukierunkowane na ochronę 
i zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza, a jego celem powinna być 
równowaga między zdolnością połowową 
a dostępnymi zasobami rybnych. Powinno 
być zatem możliwe przydzielanie w
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w ramach EFMR wsparcia na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej 
w segmentach floty, w których zdolność 
połowowa nie jest proporcjonalna do 
dostępnych uprawnień do połowów. Takie 
wsparcie powinno stanowić narzędzie 
dostosowania planów działania 
dotyczących dostosowania segmentów 
floty, w stosunku do których stwierdzono 
strukturalną nadwyżkę zdolności, jak 
określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, i powinno być 
wykonywane poprzez zezłomowanie statku 
rybackiego lub jego wycofanie 
z eksploatacji i dostosowanie do innych 
działań. W przypadku gdy dostosowanie 
doprowadziłoby do zwiększenia presji 
wywieranej przez połowy rekreacyjne na 
ekosystem morski, wsparcie powinno być 
przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne 
z WPRyb i celami odpowiednich planów 
wieloletnich. Aby zapewnić spójność 
dostosowania strukturalnego flot z celami 
dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej 
powinno być ściśle uzależnione od 
spełnienia pewnych warunków i powiązane 
z osiągnięciem określonych rezultatów. 
Wsparcie powinno być zatem wykonywane 
wyłącznie poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem 
Komisja powinna zwracać środki 
państwom członkowskim z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej nie na 
podstawie faktycznych kosztów, ale na 
podstawie spełnienia pewnych warunków 
i osiągnięcia rezultatów. W tym celu 
Komisja powinna w drodze aktu 
delegowanego określić takie warunki, które 
powinny być związane z realizacją celów 
WPRyb dotyczących ochrony. Z uwagi na 
fakt, że działalność połowowa jest 
w wysokim stopniu nieprzewidywalna, 
rybacy mogą ponosić znaczne straty 
ekonomiczne w wyniku wyjątkowych 

ramach EFMR wsparcia na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej w
segmentach floty, w których zdolność 
połowowa nie jest proporcjonalna do 
dostępnych zasobów rybnych. Takie 
wsparcie powinno stanowić narzędzie 
dostosowania planów działania 
dotyczących dostosowania segmentów 
floty, w stosunku do których stwierdzono 
strukturalną nadwyżkę zdolności, jak 
określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, i powinno być 
wykonywane poprzez zezłomowanie statku 
rybackiego lub jego wycofanie 
z eksploatacji i dostosowanie do innych 
działań. W przypadku gdy dostosowanie 
doprowadziłoby do zwiększenia presji 
wywieranej przez połowy rekreacyjne na 
ekosystem morski, wsparcie powinno być 
przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne 
z WPRyb i celami odpowiednich planów 
wieloletnich. Aby zapewnić spójność 
dostosowania strukturalnego flot z celami 
dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej 
powinno być ściśle uzależnione od 
spełnienia pewnych warunków i powiązane 
z osiągnięciem określonych rezultatów. 
Wsparcie powinno być zatem wykonywane 
wyłącznie poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem 
Komisja powinna zwracać środki 
państwom członkowskim z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej nie na 
podstawie faktycznych kosztów, ale na 
podstawie spełnienia pewnych warunków 
i osiągnięcia rezultatów. W tym celu 
Komisja powinna w drodze aktu 
delegowanego określić takie warunki, które 
powinny być związane z realizacją celów 
WPRyb dotyczących ochrony. Z uwagi na 
fakt, że działalność połowowa jest 
w wysokim stopniu nieprzewidywalna, 
rybacy mogą ponosić znaczne straty 
ekonomiczne w wyniku wyjątkowych 
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okoliczności. okoliczności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby złagodzić te konsekwencje, 
powinno być możliwe przydzielenie z 
EFMR wsparcia na rekompensaty za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej spowodowane: 
wprowadzeniem określonych środków 
ochrony (planów wieloletnich, celów 
dotyczących zachowania i zrównoważonej
eksploatacji stad, środków dostosowania 
zdolności połowowej statków rybackich do 
dostępnych uprawnień do połowów 
i środków technicznych); wstrzymaniem –
z powodu siły wyższej – stosowania 
umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów; klęską 
żywiołową lub incydentem 
środowiskowym. Wsparcie powinno być 
przyznawanie tylko wtedy, gdy wpływ 
takich okoliczności na rybaków jest 
znaczący, tj. gdy zarobkowa działalność 
połowowa odnośnego statku została 
wstrzymana na co najmniej 90 kolejnych 
dni oraz gdy straty ekonomiczne 
spowodowane zaprzestaniem działalności 
wynoszą ponad 30 % średniego rocznego 
obrotu odnośnego przedsiębiorstwa 
w określonym czasie. W warunkach 
przyznawania takiego wsparcia należy 
uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

(27) Aby złagodzić te konsekwencje, 
powinno być możliwe przydzielenie z 
EFMR wsparcia na rekompensaty za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej spowodowane: 
wprowadzeniem określonych środków 
ochrony (planów wieloletnich, celów 
dotyczących zachowania i zrównoważonej 
eksploatacji stad, środków dostosowania 
zdolności połowowej statków rybackich do 
dostępnych uprawnień do połowów 
i środków technicznych); wstrzymaniem –
z powodu siły wyższej – stosowania 
umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów; klęską 
żywiołową lub incydentem 
środowiskowym. Wsparcie powinno być 
przyznawanie tylko wtedy, gdy wpływ 
ekonomiczny takich okoliczności na 
rybaków jest znaczący, tj. gdy zarobkowa 
działalność połowowa odnośnego statku 
została wstrzymana na co najmniej 90 
kolejnych dni oraz gdy straty ekonomiczne 
spowodowane zaprzestaniem działalności 
wynoszą ponad 30 % średniego rocznego 
obrotu odnośnego przedsiębiorstwa 
w określonym czasie. W warunkach 
przyznawania takiego wsparcia należy 
uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W zaniedbanych obiektach przemysłowych lub opuszczonych małych wioskach może 
znajdować się infrastruktura, która może stać się przyjaznym środowisku magnesem 
przyciągającym przedsiębiorstwa powiązane z działalnością połowową (takie jak punkty 
informacyjne dla turystów, restauracje, urządzenia odbiorcze utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich oraz niezamierzonych połowów).
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jak Komisja stwierdziła w swoim 
komunikacie z dnia 24 października 
2017 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, zatytułowanym 
„Silniejsze i odnowione partnerstwa 
strategiczne z regionami najbardziej 
oddalonymi UE”10, regiony najbardziej 
oddalone borykają się ze specyficznymi 
problemami związanymi z oddaleniem 
geograficznym, topografią i klimatem, 
o czym mowa w art. 349 Traktatu; 
jednocześnie regiony te posiadają pewne 
zasoby, dzięki którym mogą rozwijać 
zrównoważoną niebieską gospodarkę. 
Z tego względu dla każdego regionu 
najbardziej oddalonego zainteresowane 
państwa członkowskie powinny załączyć 
do swojego programu plan działania
dotyczący rozwoju sektorów 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
w tym zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybołówstwa i akwakultury, a na 
wsparcie realizacji tych planów działania 
należy zarezerwować pewną alokację 
finansową. W ramach EFMR powinno być 
również możliwe przydzielanie wsparcia 
na rekompensatę za dodatkowe koszty, 
jakie ponosi się w regionach najbardziej 
oddalonych z powodu ich położenia 
i wyspiarskiego charakteru. To wsparcie 
powinno stanowić określony odsetek 
ogólnej alokacji finansowej. Ponadto 
w przypadku regionów najbardziej 
oddalonych należy stosować wyższy 
poziom intensywności pomocy niż ten 
stosowany w odniesieniu do innych 
operacji.

(29) Jak Komisja stwierdziła w swoim 
komunikacie z dnia 24 października 
2017 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, zatytułowanym 
„Silniejsze i odnowione partnerstwa 
strategiczne z regionami najbardziej 
oddalonymi UE”10, regiony najbardziej 
oddalone borykają się ze specyficznymi 
problemami związanymi z oddaleniem 
geograficznym, topografią i klimatem, o
czym mowa w art. 349 Traktatu; 
jednocześnie regiony te posiadają pewne 
zasoby, dzięki którym mogą rozwijać 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, przy 
czym EFMR powinien móc uwzględniać 
te specyficzne uwarunkowania, o których 
mowa w art. 349 TFUE. Z tego względu 
dla każdego regionu najbardziej 
oddalonego zainteresowane państwa 
członkowskie powinny także załączyć do 
swojego programu plan działania 
dotyczący rozwoju sektorów 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w
tym zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa i akwakultury, a na wsparcie 
realizacji tych planów działania należy 
zarezerwować pewną alokację finansową. 
W ramach EFMR powinno być również 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
rekompensatę za dodatkowe koszty, jakie 
ponosi się w regionach najbardziej 
oddalonych z powodu ich położenia 
i wyspiarskiego charakteru. To wsparcie 
powinno stanowić określony odsetek 
ogólnej alokacji finansowej. Ponadto 
należy stosować wyższy poziom 
intensywności pomocy i wyższą stopę 
finansowania z EFMR niż te stosowane 
obecnie w odniesieniu do regionów 
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najbardziej oddalonych.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Mając na uwadze rezolucję 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
specyficznej sytuacji wysp 
(2015/3014(RSP)) oraz opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie specyficznych 
problemów wysp (1229/2011), rolnictwo, 
hodowla bydła i rybołówstwo stanowią 
ważny element lokalnych gospodarek 
wyspiarskich. Europejskie obszary 
wyspiarskie znajdują się z mniej 
korzystnym położeniu ze względu na brak 
łatwego dostępu do nich, szczególnie dla 
MŚP, i niski poziom zróżnicowania 
produktów. Potrzebują też strategii 
umożliwiającej im wykorzystywanie 
wszystkich możliwych synergii pomiędzy 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi a innymi unijnymi 
instrumentami, aby równoważyć 
ograniczenia charakterystyczne dla wysp i 
wzmocnić swój wzrost gospodarczy, 
tworzenie nowych miejsc pracy i 
zrównoważony rozwój. Choć art. 174 
TFUE uznaje trwale niekorzystne 
warunki geograficzne i naturalne 
charakterystyczne dla sytuacji w 
regionach wyspiarskich, Komisja ma 
obowiązek wprowadzenia strategicznych 
ram UE dotyczących wysp, aby powiązać 
ze sobą instrumenty, które mogą mieć 
istotne oddziaływanie terytorialne.

Uzasadnienie

Rozważając nowe ramy EFMR na rok 2021, należy w większym stopniu uwzględniać 
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specyficzną sytuację europejskich wysp.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Aby utrzymać konkurencyjność 
niektórych produktów rybołówstwa i 
akwakultury pochodzących z najbardziej 
oddalonych regionów Unii względem 
podobnych produktów z innych regionów 
Unii, w 1992 r. Unia wprowadziła środki 
w celu rekompensaty takich dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez sektor 
rybołówstwa. Środki te zostały ustalone na 
lata 2007-2013 na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 791/2007 i są kontynuowane na 
mocy obowiązującego rozporządzenia 
508/2014 w okresie 2014-2020. Należy 
kontynuować przyznawanie wsparcia w 
celu zrównoważenia dodatkowych kosztów 
rybołówstwa, rolnictwa, przetwórstwa i 
obrotu niektórymi produktami 
rybołówstwa i akwakultury z najbardziej 
oddalonych regionów Unii w okresie po 
dniu 1 stycznia 2021 r., tak aby 
rekompensata przyczyniła się do 
utrzymania rentowności ekonomicznej 
podmiotów z tych regionów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) W celu zaradzenia wyżej 
wspomnianym konkretnym 
ograniczeniom w regionach najbardziej 
oddalonych oraz na podstawie art. 349 
TFUE powinna istnieć możliwość 
przyznawania pomocy państwa na cele 
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operacyjne w ramach procedury 
uproszczonej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) W obliczu innych warunków 
obrotu w konkretnych najbardziej 
oddalonych regionach oraz ze względu na 
wahania połowów i stad, a także popytu, 
ustalenie, które produkty rybołówstwa 
kwalifikują się do rekompensaty, powinno 
leżeć w gestii zainteresowanych państw 
członkowskich, podobnie jak ustalenie 
odpowiednich maksymalnych ilości oraz 
kwot rekompensaty w ramach całkowitego 
przydziału środków finansowych dla 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29c) Należy upoważnić państwa 
członkowskie do różnicowania wykazu i 
ilości takich produktów rybołówstwa oraz 
kwoty rekompensaty w ramach 
całkowitego przydziału środków 
finansowych dla danego państwa 
członkowskiego. Ponadto należy 
upoważnić państwa członkowskie do 
dostosowywania planów rekompensat, 
jeżeli uzasadniają to zmieniające się 
warunki.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29d) Państwa członkowskie 
powinny ustalić kwotę rekompensaty na 
poziomie, który pozwala na odpowiednie 
zrównoważenie dodatkowych kosztów 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
w regionach najbardziej oddalonych. Aby 
uniknąć nadmiernych rekompensat, 
kwota ta powinna być proporcjonalna do 
dodatkowych kosztów, jakie taka pomoc 
ma zrównoważyć. W tym celu należy 
również wziąć pod uwagę inne rodzaje 
interwencji publicznej, które mają wpływ 
na poziom dodatkowych kosztów.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W ramach zarządzania dzielonego z
EFMR powinno być możliwe przydzielanie 
wsparcia na ochronę i odbudowę
różnorodności biologicznej mórz 
i obszarów przybrzeżnych oraz 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych. 
W tym celu powinno być dostępne 
wsparcie na rekompensaty za wyławianie 
przez rybaków z morza utraconych 
narzędzi połowowych i odpadów morskich 
oraz na inwestycje w portach, by zapewnić 
odpowiednie urządzenia do odbioru 
utraconych narzędzi połowowych 
i odpadów morskich. Należy również 
udostępnić wsparcie na działania 
zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania 
dobrego stanu środowiska w środowisku 
morskim zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE 
(„dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej”)11, na wdrażanie środków 
ochrony przestrzennej ustanowionych na 
mocy tej dyrektywy oraz, zgodnie 
z priorytetowymi programami ramowymi 

(30) W ramach zarządzania dzielonego 
25 % EFMR musi służyć wsparciu 
ochrony i odbudowy różnorodności 
biologicznej mórz i obszarów 
przybrzeżnych oraz ekosystemów 
morskich i przybrzeżnych. W tym celu 
powinno być dostępne wsparcie na 
rekompensaty za wyławianie przez 
rybaków z morza utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich oraz na 
inwestycje w portach, by zapewnić 
odpowiednie urządzenia do odbioru 
utraconych narzędzi połowowych 
i odpadów morskich. Należy również
udostępnić wsparcie na działania 
zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania 
dobrego stanu środowiska w środowisku 
morskim zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE 
(„dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej”)11, na wdrażanie środków 
ochrony przestrzennej ustanowionych na 
mocy tej dyrektywy oraz, zgodnie 
z priorytetowymi programami ramowymi 
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ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”)12, 
na zarządzanie obszarami sieci Natura 
2000 oraz ich odbudowę i monitorowanie, 
a także na ochronę gatunków zgodnie 
z dyrektywą 92/43/EWG i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE („dyrektywa ptasia”)13. 
W ramach zarządzania bezpośredniego z 
EFMR należy przydzielać wsparcie na 
zapewnianie czystości i zdrowego stanu 
mórz i oceanów oraz wsparcie na realizację 
europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym, zawartej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 16 stycznia 2016 r.14, 
zgodnie z celem polegającym na 
osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska w środowisku morskim.

ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”)12, 
na zarządzanie obszarami sieci Natura 
2000 oraz ich odbudowę i monitorowanie, 
a także na ochronę gatunków zgodnie 
z dyrektywą 92/43/EWG i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE („dyrektywa ptasia”)13. 
W ramach zarządzania bezpośredniego z 
EFMR należy przydzielać wsparcie na 
zapewnianie czystości i zdrowego stanu 
mórz i oceanów oraz wsparcie na realizację 
europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym, zawartej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 16 stycznia 2016 r.14, 
zgodnie z celem polegającym na 
osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska w środowisku morskim.

__________________ __________________

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19).

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19).

12 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców. 
W niektórych państwach członkowskich 
nadal obowiązują złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z poprawą wizerunku 
i konkurencyjności produktów 
akwakultury. Wsparcie powinno być 
zgodne z wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
W szczególności powinno się 
kwalifikować wsparcie na rzecz 
zrównoważenia środowiskowego, 
inwestycji produkcyjnych, innowacji, 
zdobywania umiejętności zawodowych, 
poprawy warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt również powinny się 
kwalifikować. W przypadku inwestycji 
produkcyjnych wsparcie powinno jednak 
być zapewnione jedynie za pomocą 
instrumentów finansowych oraz funduszu 
InvestEU, które wywierają większy wpływ 
na rynki i w związku z tym stanowią 
lepsze od dotacji rozwiązanie problemów 
związanych z finansowaniem w tym 
sektorze.

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców. 
W niektórych państwach członkowskich 
nadal obowiązują złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z poprawą wizerunku 
i konkurencyjności produktów 
akwakultury. Wsparcie powinno być 
zgodne z wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
W szczególności powinno się 
kwalifikować wsparcie na rzecz 
zrównoważenia środowiskowego, 
inwestycji produkcyjnych, innowacji, 
zdobywania umiejętności zawodowych, 
poprawy warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt również powinny się 
kwalifikować. Należy zweryfikować i 
ograniczyć nadmiernie skomplikowane i 
uciążliwe procedury z poszanowaniem 
standardów wymaganych dla tego typu 
gospodarstw akwakultury.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dla dostępności i jakości 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. 
W ramach EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na ukierunkowane 
inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem 
że wnoszą one wkład w realizację celów 
wspólnej organizacji rynków. Wsparcie 
takie należy przydzielać jedynie w postaci 
instrumentów finansowych i z funduszu 
InvestEU, a nie w formie dotacji.

(34) Dla dostępności i jakości 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. 
W ramach EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na ukierunkowane 
inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem 
że wnoszą one wkład w realizację celów 
wspólnej organizacji rynków.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Tworzenie miejsc pracy 
w regionach nadbrzeżnych jest zależne od 
kierowanego przez społeczności lokalne 
rozwoju zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, która ożywia tkankę społeczną 
w tych regionach. Wzrost w sektorach 
i usługach związanych z morzami 
i oceanami prawdopodobnie przewyższy 
wzrost światowej gospodarki i wniesie 
znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost 
do 2030 r. Zrównoważony charakter 
niebieskiego wzrostu zależy od innowacji 
i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach 
sektora morskiego i biogospodarki, które 
mogą zapewniać nowe miejsca pracy 
i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; 
dotyczy to na przykład modeli 
ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, 
innowacyjnego przemysłu stoczniowego 
wysokiej jakości i nowych usług 
portowych. Inwestycje publiczne 
w zrównoważoną niebieską gospodarkę 
powinny pochodzić głównie z budżetu 
Unii, natomiast w ramach EFMR należy 
koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na 

(35) Tworzenie miejsc pracy w
regionach nadbrzeżnych, a szczególnie 
wyspiarskich, jest często zależne od 
kierowanego przez społeczności lokalne 
rozwoju zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, która ożywia tkankę społeczną 
w tych regionach. Wzrost w sektorach i
usługach związanych z morzami i
oceanami prawdopodobnie przewyższy 
wzrost światowej gospodarki i wniesie 
znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do
2030 r. Zrównoważony charakter 
niebieskiego wzrostu zależy od innowacji 
i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach 
sektora morskiego i biogospodarki, które 
mogą zapewniać nowe miejsca pracy 
i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; 
dotyczy to na przykład modeli 
ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, 
innowacyjnego przemysłu stoczniowego 
wysokiej jakości i nowych usług 
portowych. Inwestycje publiczne 
w zrównoważoną niebieską gospodarkę 
powinny pochodzić głównie z budżetu 
Unii, natomiast w ramach EFMR należy 
koncentrować się na warunkach 
podstawowych dla rozwoju 



PE628.643v02-00 24/66 AD\1172852PL.docx

PL

usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać 
inwestowanie i rozwój nowych rynków 
i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
powinno być realizowane według metody 
zarządzania dzielonego, bezpośredniego 
i pośredniego.

zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na 
usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać 
inwestowanie i rozwój nowych rynków 
i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
powinno być realizowane według metody 
zarządzania dzielonego, bezpośredniego 
i pośredniego.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Istnieje zapotrzebowanie na środki 
wsparcia w celu ułatwienia dialogu 
społecznego i wykorzystania EFMR do 
wspierania szkolenia wykwalifikowanych 
specjalistów dla sektora morskiego i 
gospodarki rybnej. Znaczenie 
modernizacji sektora morskiego i 
rybołówstwa oraz rola innowacji w tym 
procesie wymagają zweryfikowania 
alokacji finansowych przeznaczonych na 
szkolenia zawodowe w EFMR.

Uzasadnienie

Ta poprawka nawiązuje do art. 25 i 27 opinii PECH 2017/2052 (INI) i wskazuje na 
konieczność przyznania funduszy EFMR na szkolenie obecnych i przyszłych pracowników 
tego sektora bez żadnych ograniczeń wiekowych, w celu poprawy zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i środowiskowego w zakresie działań połowowych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności połowowej 
i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 



AD\1172852PL.docx 25/66 PE628.643v02-00

PL

EFMR powinien wspierać usługi 
doradcze, współpracę między naukowcami 
a rybakami, szkolenie zawodowe, uczenie
się przez całe życie, oraz stymulować 
upowszechnianie wiedzy, pomagać 
poprawić ogólne wyniki i 
konkurencyjność podmiotów oraz 
promować dialog społeczny. Uznaje się 
rolę małżonków i partnerów życiowych 
rybaków pracujących na własny 
rachunek, dlatego pod pewnymi 
warunkami także oni powinni otrzymać 
wsparcie na szkolenie zawodowe, uczenie 
się przez całe życie i upowszechnianie 
wiedzy oraz tworzenie sieci kontaktów, 
które przyczyniają się do ich rozwoju 
zawodowego.

Uzasadnienie

Ta poprawka ponownie wprowadza motyw 31 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r., dotyczący inwestowania w kapitał ludzki. 
Włączenie nowych wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie istotne dla społeczności 
przybrzeżnych utrzymujących się z działań połowowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
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zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmianę klimatu 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
oraz opracowanie serii projektów oraz 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
W wymienionych wyżej dziedzinach 
należy odpowiednio uwzględnić 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Cele i działania EFMR powinny 
być zgodne z międzynarodowymi i 
regionalnymi procesami Unii 
Europejskiej w zakresie zarządzania 
obszarami morskimi, takimi jak 
Porozumienie w sprawie powołania do 
życia Generalnej Komisji Rybołówstwa 
Morza Śródziemnego (porozumienie 
GFCM). Porozumienie to wprowadza 
odpowiednie ramy wielostronnej 
współpracy, której celem jest promowanie 
rozwoju i ochrony żywych zasobów morza, 
racjonalnego gospodarowania tymi 
zasobami, jak najlepszego ich 
wykorzystywania w Morzu Śródziemnym i 
Morzu Czarnym na poziomach, które 
uznaje się za zrównoważone i 
gwarantujące niskie ryzyko załamania.

Uzasadnienie

Ta poprawka uwzględnia aktualny wniosek Komisji, którego celem jest transpozycja do 
prawa Unii szeregu środków przyjętych przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego (GFCM) w trakcie corocznych posiedzeń w roku 2015, 2016 i 2017.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

_________________ _________________

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „zrównoważona niebieska 
gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe 
i międzysektorowe działania gospodarcze 
prowadzone na całym jednolitym rynku, 
związane z oceanami, morzami, 

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

wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w 
tym w regionach wyspiarskich i regionach 
najbardziej oddalonych oraz państwach 
śródlądowych Unii), obejmujące sektory 
wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi 
oraz zgodne z przepisami Unii w zakresie 
środowiska.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza;

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa, ochrony, odbudowy i 
zachowania żywych zasobów morza;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki ekologicznej 
akwakulturze oraz zrównoważoności i 
społecznej odpowiedzialności na rynkach, z 
uwzględnieniem kryteriów ochrony 
środowiska;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) wkład w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki oraz wsparcie 
dobrobytu i ochrony społeczności 
nadbrzeżnych, a w szczególności regionów 
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najbardziej oddalonych, z należytym 
uwzględnieniem aspektów społeczno-
ekonomicznych i przy pełnym 
poszanowaniu celów spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) poprawa skuteczności międzynarodowego 
zarządzania oceanami oraz wkład
w bezpieczeństwo oraz czystość mórz 
i oceanów, ochronę na nich, a także 
zrównoważone zarządzanie nimi.

4) poprawa skuteczności 
międzynarodowego zarządzania oceanami i 
procesów regionalnych w Unii na rzecz 
zarządzania obszarami morskimi, aby 
zapewnić bezpieczeństwo oraz czystość 
mórz i oceanów, ochronę na nich, a także 
zrównoważone zarządzanie nimi. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Regiony najbardziej oddalone

Wszystkie przepisy niniejszego 
rozporządzenia muszą uwzględniać 
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specyficzne uwarunkowania, o których 
mowa w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027 
wynosi 6 867 000 000 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (tj. 7 739 176 524 EUR
według cen bieżących). Co najmniej 25 % 
tej puli przeznacza się na priorytet 1 
określony w art. 4 akapit pierwszy pkt 1) 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 
5 939 794 375 EUR według cen stałych z 
2018 r. (tj. 6 694 261 648 EUR według cen 
bieżących), zgodnie z rocznym podziałem 
ustanowionym w załączniku V.

Uzasadnienie

Należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział przydzielony według 
metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego. W wyliczeniu uwzględniono opinię komisji 
BUDG.

Poprawka 41

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

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

skreśla się

a) 102 000 000 EUR dla Azorów 
i Madery;

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

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

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące regionów najbardziej oddalonych znajdują się w nowym 
rozdziale 5a.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące regionów najbardziej oddalonych znajdują się w nowym 
rozdziale 5a.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 927 149 225 EUR według cen 
stałych z 2018 r. (1 044 914 876 EUR
według cen bieżących).

Uzasadnienie

Należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział przydzielony według 
metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego. W wyliczeniu uwzględniono opinię komisji 
BUDG.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przygotowanie, monitorowanie 
i ocenę umów o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów i uczestnictwo
Unii w regionalnych organizacjach ds. 
rybołówstwa;

b) przygotowanie, monitorowanie i
ocenę uczestnictwa Unii w regionalnych 
organizacjach ds. rybołówstwa;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 46
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach – plan 
działania dotyczący regionów najbardziej 
oddalonych, o którym mowa w ust. 4.

c) w stosownych przypadkach – plan 
działania dotyczący regionów najbardziej 
oddalonych, o którym mowa w art. 29b.

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące regionów najbardziej oddalonych znajdują się w nowym 
rozdziale 5a.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach –
regionalny program operacyjny dla 
organów szczebla niższego niż krajowy 
odpowiedzialnych za rybołówstwo i 
gospodarkę morską.

Uzasadnienie

Pozostawienie państwom członkowskim, o ile wyrażą taką chęć, swobody opracowania 
regionalnych programów operacyjnych w ramach krajowego programowania w tej dziedzinie 
dla odnośnych regionów pozwoli państwom członkowskim na mądrzejsze wydawanie środków 
i regionalne strategie specjalizacji w ramach puli środków finansowych EFMR.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
rozwoju sektorów zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki, przy jednoczesnym 
zwalczaniu odpadów morskich i 
promowaniu rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność i 
rybackich lokalnych grup działania 
(RLGD);

Uzasadnienie

Należy poświęcić szczególną uwagę rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność i 
rybackim lokalnym grupom działania (RLGD) oraz zwiększyć finansowanie w tych obszarach, 
gdyż umożliwiają one lokalnym społecznościom rybackim podejmowanie wyzwań na 
poziomie, który jest im najbliższy, z wykorzystaniem wiedzy lokalnych zainteresowanych stron 
do rozwiązywania lokalnych problemów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy krajowe ustanawiające 
finansowanie ze środków publicznych 
w szerszym zakresie, niż wynika to 
z przepisów niniejszego rozporządzenia 
dotyczących płatności, o których mowa 
w ust. 2, podlegają w całości przepisom 
ust. 1.

3. Przepisy krajowe ustanawiające 
finansowanie ze środków publicznych w
szerszym zakresie, niż wynika to z
przepisów niniejszego rozporządzenia 
dotyczących płatności, o których mowa w
ust. 2, podlegają w całości przepisom 
ust. 1, chyba że niniejsze rozporządzenie 
stanowi inaczej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) budowa nowych portów, nowych 
miejsc wyładunku lub nowych miejsc 
sprzedaży aukcyjnej, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej;

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) połowy włokami dennymi na 
głębokości przekraczającej 200 m lub 
wszelkie inne działania trwale niszczące 
ekosystem morski i przybrzeżny.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ułatwianie dostępu do kredytów 
oraz instrumentów ubezpieczeniowych i 
finansowych, bez wykluczenia potrzeby 
dotacji;

Uzasadnienie

Wprowadza się dodatkowe obszary, uważane za mające podstawowe znaczenie dla rozwoju 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla rybaków 
zajmujących się łodziowym rybołówstwem 
przybrzeżnym plan działania uwzględnia 
możliwość składania uproszczonego 
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formularza jednolitego wniosku o 
przyznanie środków EFMR lub uprzednie 
występowanie uproszczonego 
pojedynczego formularza na szczeblu 
regionalnym lub krajowym.

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do przedsiębiorstw rybackich większość rybaków dokonujących połowów 
na małą skalę nie dysponuje zdolnościami pozwalającymi im na terminowe dopełnienie 
obowiązków administracyjnych. Uproszczony formularz jednolitego wniosku znacząco 
zwiększyłby ich szansę na dostęp do finansowania.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nowe, przyjazne dla środowiska i 
energooszczędne infrastruktury, takie jak 
miejsca sprzedaży aukcyjnej lub 
urządzenia odbiorcze;

Uzasadnienie

Nowa, zrównoważona infrastruktura może stać się przyjaznym środowisku magnesem 
przyciągającym przedsiębiorstwa powiązane z działalnością połowową (takie jak punkty 
informacyjne dla turystów, restauracje, urządzenia odbiorcze utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich oraz niezamierzonych połowów).
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Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) przyjazna środowisku renowacja i 
odbudowa starych budynków i 
infrastruktury, aby poprawić ich
zrównoważony charakter i efektywność 
energetyczną, o ile działanie to jest 
bezpośrednio związane z działalnością 
połowową.

Uzasadnienie

W zaniedbanych obiektach przemysłowych lub opuszczonych małych wioskach może 
znajdować się infrastruktura, która może stać się przyjaznym środowisku magnesem 
przyciągającym przedsiębiorstwa powiązane z działalnością połowową (takie jak punkty 
informacyjne dla turystów, restauracje, urządzenia odbiorcze utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich oraz niezamierzonych połowów).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Pomoc na zakup nowych statków powinna umożliwiać wymianę floty na bardziej 
ergonomiczne, bezpieczniejsze statki zużywające mniej paliwa, bez zwiększenia nakładu 
połowowego.

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. (nowy)

Wsparcie, o którym mowa w ust. 1c, może 
być przyznane wyłącznie jeżeli można 
wykazać, że nowa infrastruktura poprawi 
waloryzację i jakość produktów oraz 
zrównoważony rozwój wszystkich flot bez 
podnoszenia zdolności połowowej i 
zgodnie z celami WPRyb.

Uzasadnienie

Nie zwiększyłoby to zdolności połowowej, zgodnie z celami WPRyb. Jest jednak niezbędne, by 
ułatwić wejście na rynek młodych rybaków, wzmocnić wysiłki na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu, poprawić bezpieczeństwo na statkach i sprostać potrzebom w zakresie 
odnowienia floty.

Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. (nowy)

Wsparcie, o którym mowa w ust. 1c, może 
być przyznane wyłącznie jeżeli można 
wykazać, że stara infrastruktura zostanie 
poddana renowacji lub odbudowana, by 
wesprzeć dywersyfikację dochodów, o ile 
działanie to jest bezpośrednio związane z 
działalnością połowową.

Uzasadnienie

W zaniedbanych obiektach przemysłowych lub opuszczonych małych wioskach może 
znajdować się infrastruktura, która może stać się przyjaznym środowisku magnesem 
przyciągającym przedsiębiorstwa powiązane z działalnością połowową (takie jak punkty 
informacyjne dla turystów, restauracje, urządzenia odbiorcze utraconych narzędzi 
połowowych i odpadów morskich oraz niezamierzonych połowów).

Poprawka 63
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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 średnio co najmniej 90 dni 
w roku;

Uzasadnienie

Parametr średniej liczby dni jest bardziej zgodny z cechami łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, ponieważ jest ono silnie uzależnione od warunków pogodowych na morzu i 
sytuacji kryzysowych (wycieki, zaglonienie itp.). W poszczególnych latach różnice między 
liczbą przepracowanych dni mogą być bardzo znaczące.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EFMR może wspierać 
przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa i 
akwakultury w uzyskiwaniu dostępu do 
narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak 
zachęty związane z polisami 
ubezpieczeniowymi lub funduszami 
wspólnego inwestowania, w celu pokrycia 
strat spowodowanych jednym lub większą 
liczbą następujących zdarzeń:

a) klęski żywiołowe, zgodnie z 
postanowieniami ustanowionymi wraz z 
Funduszem Solidarności Unii 
Europejskiej;

b) poważne niekorzystne zjawiska 
klimatyczne;

c) nagłe zmiany jakości i ilości wody, 
za które dany podmiot nie jest 
odpowiedzialny;
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d) choroby w akwakulturze lub 
awaria bądź zniszczenie obiektów 
produkcyjnych, za które dany podmiot nie 
ponosi odpowiedzialności;

e) koszty ratowania rybaków lub 
statków rybackich w razie wypadków na 
morzu podczas prowadzenia przez nich 
działalności połowowej.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku sektora rolnictwa, ta poprawka wprowadza wsparcie EFMR w 
postaci narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zachęty do zawierania polis 
ubezpieczeniowych lub wnoszenia wkładów w fundusze wspólnego inwestowania, wraz 
podaniem konkretnych przyczyn zdefiniowanych w tymże ustępie.

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rzecz działań 
propagujących dialog społeczny między 
stronami, w szczególności w odniesieniu 
do następujących działań podejmowanych 
przez związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, które są sygnatariuszami 
krajowych układów zbiorowych pracy:

a) szkolenia dla młodych 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność związaną z rybołówstwem;

b) doskonalenie zawodowe i 
podnoszenie kwalifikacji w zakresie 
zrównoważonego rybołówstwa;

c) zdobywanie wiedzy na temat 
dobrych praktyk połowowych i ochrony 
różnorodności biologicznej;

d) bezpieczeństwo i ochrona życia na 
morzu;

e) zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników przebywających na 
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pokładzie.

Uzasadnienie

Programowanie w ramach EFMR musi obejmować społeczny wymiar rybołówstwa.

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) klęski żywiołowe;

b) niekorzystne zjawiska klimatyczne;

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

d) choroby w akwakulturze lub 
awaria bądź zniszczenie obiektów 
produkcyjnych, za które dany podmiot nie 
ponosi odpowiedzialności;

e) koszty ratowania rybaków lub 
statków rybackich w razie wypadków na 
morzu podczas prowadzenia przez nich 
działalności połowowej.

Uzasadnienie

Na wzór sektora akwakultury proponuje się zezwolić na wykorzystanie wsparcia z EFMR na 
narzędzia zarządzania ryzykiem, np. zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub 
wnoszenia wkładów w fundusze wspólnego inwestowania, aby uwzględnić przyczyny 
określone w lit. a)-e).
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Poprawka 67

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; 

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

Uzasadnienie

Statek, którego działalność byłaby wstrzymana na 90 kolejnych dni i który utraciłby 30 % 
obrotu, mógłby tego gospodarczo nie przetrwać.

Poprawka 68

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.

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

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest uwzględnianie warunków dotyczących działalności statków lub rybaków 
w okresie poprzednich trzech lat. W ten sposób wyłączeniu podlegają statki i rybacy, którzy 
rozpoczynają swoją działalność, a zatem te z przedsiębiorstw, których równowaga finansowa 
jest najbardziej krucha.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 
średnio co najmniej 90 dni w roku; lub

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – 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 latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o
wsparcie przez co najmniej 90 dni w roku 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne 
zaprzestanie.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a

Propagowanie kapitału ludzkiego, 
tworzenia miejsc pracy i dialogu 

społecznego

1. W celu propagowania kapitału 
ludzkiego, tworzenia miejsc pracy i 
dialogu społecznego w ramach EFMR 
można wspierać:

a) szkolenie zawodowe, uczenie się 
przez całe życie, wspólne projekty, 
upowszechnianie wiedzy o charakterze 
ekonomicznym, technicznym, 
regulacyjnym lub naukowym oraz 
innowacyjnych praktyk, a także 
zdobywanie nowych umiejętności 
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zawodowych, zwłaszcza związanych ze 
zrównoważonym zarządzaniem 
ekosystemami morskimi, higieną, 
zdrowiem, bezpieczeństwem, działaniami 
w sektorze gospodarki morskiej, 
innowacjami i przedsiębiorczością;

b) tworzenie sieci kontaktów i 
wymianę doświadczeń oraz sprawdzonych 
rozwiązań między zainteresowanymi 
stronami, także między organizacjami 
promującymi równość szans dla mężczyzn 
i kobiet, propagowanie roli kobiet w 
społecznościach rybackich i 
propagowanie niedostatecznie 
reprezentowanych grup biorących udział 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
lub połowach ręcznych;

c) dialog społeczny na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, z udziałem rybaków, partnerów 
społecznych i innych odpowiednich 
zainteresowanych stron.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
można udzielać również małżonkom 
pracujących na własny rachunek rybaków 
lub – w przypadkach i zakresie 
przewidzianym w prawie krajowym –
partnerom życiowym pracujących na 
własny rachunek rybaków na warunkach 
określonych w art. 2 lit. b) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/41/UE [1].

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), może zostać przyznane, na 
maksymalny okres dwóch lat, na szkolenie 
osób poniżej 40. roku życia, uznanych za 
bezrobotne przez dane państwo 
członkowskie („stażyści”). Takie wsparcie 
jest ograniczone do szkolenia na pokładzie 
statku floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego należącego do zawodowego 
rybaka i sformalizowane za pomocą 
umowy między stażystą a właścicielem 
statku, w przypadku uznania jej przez 
dane państwo członkowskie, a także 
obejmuje kursy w zakresie praktyk 
zrównoważonych połowów i ochrony 
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żywych zasobów morza w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

4. Wsparcie na mocy ust. 3 jest 
przyznawane zawodowym rybakom na 
wypłatę wynagrodzenia stażysty i pokrycie 
powiązanych kosztów i obliczane jest 
zgodnie z art. 67 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 przy uwzględnieniu 
sytuacji gospodarczej i poziomu życia w 
danym państwie członkowskim. Wsparcie 
to nie przekracza maksymalnej kwoty w 
wysokości 40 000 EUR na każdego 
beneficjenta w okresie programowania.

Uzasadnienie

Ta poprawka ponownie wprowadza art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., dotyczący inwestowania w kapitał ludzki. 
Włączenie nowych wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie istotne dla społeczności 
przybrzeżnych utrzymujących się z działań połowowych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gromadzenie i przetwarzanie danych do 
celów zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych

Gromadzenie, przetwarzanie i
rozpowszechnianie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych

Uzasadnienie

Dane są rozpowszechniane w coraz szerszym zakresie w celu zachęcania lokalnych 
podmiotów i pracowników sektora rybołówstwa do udziału w procesie wdrażania EFMR.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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, wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i akwakulturą 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.

Uzasadnienie

Dane są rozpowszechniane w coraz szerszym zakresie w celu zachęcania lokalnych 
podmiotów i pracowników sektora rybołówstwa do udziału w procesie wdrażania EFMR.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreśla się

Rekompensata za koszty dodatkowe 
związane z produktami rybołówstwa 
i akwakultury z regionów najbardziej 
oddalonych

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.

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 
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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:

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) 
2015/156531;

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 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 52 
w celu ustanowienia kryteriów obliczania 
kosztów dodatkowych wynikających ze 
szczególnych utrudnień występujących 
w odnośnych regionach.

_________________

31 Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 
14 września 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia w imieniu Unii 
Europejskiej deklaracji w sprawie 
przyznania uprawnień do połowów na 
wodach UE w wyłącznej strefie 
ekonomicznej u wybrzeży Gujany 
Francuskiej statkom rybackim 
pływającym pod banderą Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 
z 14.9.2015, s. 55).

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące regionów najbardziej oddalonych znajdują się w nowym 
rozdziale 5a.

Poprawka 75

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 odnośnych 
regionach najbardziej oddalonych;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w portach w celu 
zapewnienia odpowiednich urządzeń do 

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

odbioru utraconych narzędzi połowowych i
odpadów morskich wyłowionych z morza, 
a także niezamierzonych połowów, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działania na rzecz usuwania 
zanieczyszczeń, a zwłaszcza tworzyw 
sztucznych, z unijnych obszarów 
portowych, nadbrzeżnych i połowowych.

Poprawka 78

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 i 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.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na inwestycje 3. Wsparcie na inwestycje 
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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.

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

Poprawka 80

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.

Uzasadnienie

Przeniesiono do następnego akapitu dotyczącego działalności w zakresie wprowadzania do 
obrotu.

Poprawka 81

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W ramach EFMR przydziela się 
również wsparcie na działania 
wspierające wprowadzanie do obrotu, 
jakość i wartość dodaną produktów 
rybołówstwa i akwakultury. W 
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szczególności EFMR wspiera działania 
marketingowe w zakresie zrównoważonej 
turystyki połowowej, które zapewniają 
wartość dodaną, ponieważ umożliwiają 
tworzenie miejsc pracy, zróżnicowanie 
źródeł dochodu oraz rozwój turystyki i 
działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

W ramach nowego EFMR należy wspierać połowy rekreacyjne, ponieważ są one ważne dla 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i niewielkich społeczności 
przybrzeżnych, gdyż sprzyjają tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24b

Sieć informacji statystycznych na temat 
akwakultury

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie 
danych, zarządzanie nimi i ich 
wykorzystywanie do celów zarządzania 
akwakulturą, zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a) 
i e) oraz art. 34 ust. 5 i art. 35 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz 
do celów ustanowienia sieci informacji 
statystycznych na temat akwakultury 
(ASIN-RISA) oraz krajowych planów 
prac na potrzeby jej wdrożenia.

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

3. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu ustanowienia zasad 
dotyczących procedur, formatu i 
harmonogramów tworzenia sieci ASIN-
RISA, o której mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
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z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 53 ust. 2.

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

Poprawka 83

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach EFMR można również 
wspierać inwestycje w innowacje związane 
z przetwarzaniem produktów rybołówstwa 
i akwakultury, a także wspierać 
partnerstwa między organizacjami 
producentów i jednostkami naukowymi.

Uzasadnienie

Potrzeby dotyczące innowacji w zakresie przetwarzania produktów rybołówstwa i 
akwakultury są realne, na przykład w celu wspierania turystyki cyfrowej i turystyki 
połowowej. Celu tego nie wymieniono jednak wyraźnie w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Poprawka 84

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
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Poprawka 85

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

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 – litera c – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozszerzyć dostępne wiarygodne 
dane dotyczące połowów rekreacyjnych.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na badania naukowe dotyczące 
środowiska i dna morskiego, sporządzanie 
map dna morskiego i opracowywanie 
charakterystyk oceanów i dna morskiego.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a

Ochrona przyrody i gatunków

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na prowadzenie działań z zakresu ochrony 
przyrody wpisujących się w ramy 
opracowanej przez ONZ Światowej Karty 
Przyrody, a w szczególności jej art. 21, 22,
23 i 24.

W ramach EFMR przydziela się również 
wsparcie na dobrowolną współpracę i 
koordynację z organami, organizacjami, 
strukturami i instytucjami 
międzynarodowymi i pomiędzy nimi w 
dążeniu do łączenia środków na rzecz 
zwalczania połowów NNN, kłusownictwa 
morskiego i wybijania w stadach ryb 
gatunków uznawanych za „drapieżniki”.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29b

Usuwanie zanieczyszczeń z oceanów

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na prowadzenie działań umożliwiających 
usuwanie z mórz i oceanów wszelkich 
rodzajów odpadów, a w szczególności 
tworzyw sztucznych, „plastikowych 
kontynentów” oraz odpadów 
niebezpiecznych lub promieniotwórczych.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 – rozdział 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ROZDZIAŁ Va

Regiony najbardziej oddalone

Artykuł 29a 

Zasoby budżetowe

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) 114 076 262 EUR w cenach 
stałych z 2018 r. (tj. 128 566 125 EUR w 
cenach bieżących) dla Azorów i Madery;

b) 91 708 367 EUR w cenach stałych 
z 2018 r. (tj. 103 357 081 EUR w cenach 
bieżących) dla Wysp Kanaryjskich;

c) 146 509 709 EUR w cenach 
stałych z 2018 r. (tj. 165 119 239 EUR w 
cenach bieżących) dla Gwadelupy, Gujany 
Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion 
oraz Saint-Martin.

2. Każde państwo członkowskie 
określa część puli środków finansowych, 
w granicach 70 % dotacji przewidzianych 
w ust. 1, która to część jest przeznaczona 
na rekompensaty opisane w art. 29c.

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. 29c, 
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 
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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 zawiera:

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

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

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

(ii) rekompensatę za koszty 
dodatkowe, o których mowa w art. 29c, w 
tym kwoty 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

Rekompensata za koszty dodatkowe

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 
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produktów rybołówstwa i akwakultury 
oraz ilości tych produktów, które 
kwalifikują się do rekompensaty, według 
kryteriów określonych w 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: 

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) 
2015/15651a; 

b) złowionych przez unijne statki 
rybackie, które nie są zarejestrowane 
w porcie znajdującym się w jednym z 
regionów, o których mowa w ust. 1; 
c) złowionych przez unijne statki rybackie 
zarejestrowane w porcie znajdującym się 
w jednym z regionów najbardziej 
oddalonych określonych w art. 349 
TFUE, ale które nie prowadzą 
działalności w tym regionie; d) 
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 i 
prowadzące w nich swoją działalność, 
uwzględnia się:
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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 29d

Odnowa floty i powiązane środki

Nie naruszając art. 16 w ramach EFMR 
można udzielać wsparcia w regionach 
najbardziej oddalonych – aby zwiększyć 
bezpieczeństwo ludzi i poprawić ich 
warunki pracy na morzu, dostosować 
statki do unijnych norm sanitarnych, 
zwalczać połowy NNN i osiągnąć większą 
efektywność środowiskową – podczas 
następujących operacji:

1. zakup statków zastępczych lub 
nowych statków, w odniesieniu do których 
beneficjent musi:

a) zachować zgodność z limitami 
dozwolonej zdolności połowowej,

b) zapewnić zrównoważony charakter 
rybołówstwa pod względem społecznym, 
ekologicznym i gospodarczym oraz 
umożliwić osiągnięcie celu maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu (MSY),

c) zobowiązać się do przekazywania 
organom kontrolnym i do celów 
naukowych szczegółowych danych na 
temat składu połowów i niepożądanych 
przyłowów. Może to obejmować instalację 
systemów monitoringu elektronicznego,

d) pozostać zarejestrowany w regionie 
najbardziej oddalonym przez co najmniej 
15 lat od daty przyznania pomocy,
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e) wyładowywać wszystkie swoje 
połowy w regionie najbardziej oddalonym;

2. zakup lub modernizacja silnika, 
który może przekroczyć moc silnika 
obecnego, jeżeli jest to należycie 
uzasadnione ze względów bezpieczeństwa 
na morzu i nie pociąga za sobą 
zwiększenia nakładu połowowego; 

3. remont drewnianego pokładu 
statku rybackiego starszego, jeśli jest on 
konieczny w celu poprawy bezpieczeństwa 
morskiego, zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami technicznymi architektury 
okrętowej;

4. budowa i modernizacja 
zlokalizowanych w portach rybackich 
regionów najbardziej oddalonych portów, 
infrastruktury portowej, miejsc 
wyładunku, miejsc sprzedaży aukcyjnej, 
stoczni oraz warsztatów budowy i naprawy 
statków, wyłącznie jeżeli przyczynia się to 
do zrównoważonych i selektywnych 
połowów w regionach najbardziej 
oddalonych;

5. badanie stabilności i wytycznych 
technicznych dotyczących projektowania 
mechanizmów sterowania lub systemów 
napędowych;

6. zbiorowe urządzenia do sztucznej 
koncentracji ryb zakotwiczone w 
regionach najbardziej oddalonych, o ile 
przyczyniają się one do zrównoważonych i 
selektywnych połowów.

Artykuł 29e 

Sieć informacji statystycznych na temat 
stad ryb w regionach

najbardziej oddalonych (ORFSN)

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie 
danych, zarządzanie nimi i ich 
wykorzystywanie do celów zarządzania 
stadami ryb w regionach najbardziej 
oddalonych, zgodnie z art. 2 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz 
do celów ustanowienia sieci informacji 
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statystycznych na temat stad ryb oraz 
krajowych planów prac na potrzeby jej 
wdrożenia, aby osiągnąć cele w zakresie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013.

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

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

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu zatwierdzenia lub 
zmiany krajowych planów prac, o których 
mowa w ust. 1, najpóźniej do dnia 31 
grudnia roku poprzedzającego rok, od 
którego plan prac ma mieć zastosowanie. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 53 ust. 2.

Artykuł 29f

Pomoc państwa

1. W odniesieniu do produktów
rybołówstwa i akwakultury wymienionych 
w załączniku I do TFUE, do których 
stosuje się jego art. 107, 108 i 109, 
Komisja może zgodnie z art. 108 TFUE 
zezwolić na udzielanie pomocy 
operacyjnej w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
TFUE, w sektorach produkcji i 
przetwarzania produktów rybołówstwa i 
akwakultury, a także obrotu nimi, w celu 
zaradzenia konkretnym ograniczeniom w 
tych regionach, wynikającym z ich 
oddalenia, wyspiarskiego charakteru i 
najbardziej oddalonego położenia.
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2. Państwa członkowskie mogą 
przyznać dodatkowe środki finansowe na 
realizację planów rekompensat, o których 
mowa w art. 29c. 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 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 29g 

Przegląd – POSEI

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

Poprawka 91

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, zwłaszcza poprzez 
finansowanie sieci ASIN-RISA i sieci 
informacji statystycznych na temat stad 
ryb w regionach najbardziej oddalonych 
(ORFSN), o której mowa w art. 29d.

Poprawka 92
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 –litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania 
w zakresie polityki morskiej, w tym 
poprzez planowanie przestrzenne obszarów 
morskich, strategie na rzecz basenów 
morskich oraz morską współpracę 
regionalną;

b) wspieranie zintegrowanego 
sprawowania rządów i zarządzania w
zakresie polityki morskiej, w tym poprzez 
planowanie przestrzenne obszarów 
morskich, strategie na rzecz basenów 
morskich, morską współpracę regionalną, 
unijne strategie makroregionalne i 
współpracę transgraniczną;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 –litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie działań na rzecz 
ochrony i odnawiania różnorodności 
biologicznej i ekosystemów mórz i 
wybrzeży przez rekompensaty za 
wyławianie przez rybaków z morza 
utraconych narzędzi połowowych i 
odpadów morskich.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu 
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45a

Usuwanie zanieczyszczeń z oceanów

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na prowadzenie działań umożliwiających 
usuwanie z mórz i oceanów wszelkich 
rodzajów odpadów, a w szczególności 
tworzyw sztucznych, „plastikowych 
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kontynentów” oraz odpadów 
niebezpiecznych lub promieniotwórczych.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45b

Ochrona przyrody i gatunków

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na prowadzenie działań z zakresu ochrony 
przyrody wpisujących się w ramy 
opracowanej przez ONZ Światowej Karty 
Przyrody, a w szczególności jej art. 21, 22, 
23 i 24. 

W ramach EFMR przydziela się również 
wsparcie na dobrowolną współpracę i 
koordynację z organami, organizacjami, 
strukturami i instytucjami 
międzynarodowymi i pomiędzy nimi w 
dążeniu do łączenia środków na rzecz 
zwalczania połowów NNN, kłusownictwa 
morskiego i wybijania w stadach ryb 
gatunków uznawanych za „drapieżniki”.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmioty prawne z siedzibą 
w państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim wymienionym w programie prac 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 
i 4;

a) podmioty prawne z siedzibą w
państwie członkowskim, w kraju bądź 
terytorium zamorskim lub w państwie 
trzecim wymienionym w programie prac 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 
i 4;
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