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Poprawka 77
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Sektor rybołówstwa ma strategiczne 
znaczenie dla sytuacji społeczno-
gospodarczej, zaopatrzenia ludności w 
produkty rybołówstwa oraz prawidłowego 
bilansu żywnościowego w poszczególnych 
państwach członkowskich i w samej Unii 
Europejskiej, a także istotny wkład 
w dobrobyt społeczno-gospodarczy 
społeczności zamieszkujących wybrzeża, 
rozwój lokalny, zatrudnienie,
utrzymywanie lub tworzenie działalności 
gospodarczej i miejsc pracy na wszystkich 
poziomach sektora rybnego, zaopatrzenie 
w świeże ryby oraz utrzymywanie 
lokalnych tradycji kulturowych.

Or. pt

Poprawka 78
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w 
takich dziedzinach jak ochrona żywych 
zasobów morza, żywych zasobów 
słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie 
nimi i ich eksploatacja, a także w 
dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia 
do obrotu produktów rybołówstwa i 
akwakultury, jeśli taka działalność jest 
prowadzona na terytorium państw 
członkowskich lub na wodach Unii, w tym 

(2) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie 
w takich dziedzinach jak ochrona żywych 
zasobów morza, żywych zasobów 
słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie 
nimi i ich eksploatacja, a także 
w dziedzinie przetwarzania 
i wprowadzenia do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz 
działalności gospodarczej 
w społecznościach przybrzeżnych 
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przez statki rybackie pływające pod 
banderą i zarejestrowane w państwach 
trzecich lub unijne statki rybackie bądź 
przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery, z 
uwzględnieniem przepisów art. 117 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza.

najbardziej zależnych od połowów, jeśli 
taka działalność jest prowadzona na 
terytorium państw członkowskich lub na 
wodach Unii, w tym przez statki rybackie 
pływające pod banderą i zarejestrowane w 
państwach trzecich lub unijne statki 
rybackie bądź przez obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
bandery, z uwzględnieniem przepisów 
art. 117 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza.

Or. pt

Poprawka 79
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Przyszły EFMR powinien w pełni 
uwzględniać problemy i specyficzne 
potrzeby tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, mając na 
uwadze że ten rodzaj floty zatrudnia 
najwięcej siły roboczej w przeliczeniu na 
każdą złowioną rybę.

Or. pt

Poprawka 80
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu zwiększenia 
odpowiedzialności rybaków za wspólną 
politykę rybołówstwa (WPRyb) i tym 
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samym sprzyjania właściwej realizacji 
oraz ogólnemu sukcesowi WPRyb, EFMR 
powinien wspierać partnerstwo, 
współpracę i dialog między naukowcami i 
rybakami.

Or. en

Poprawka 81
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich 
dziedzinach jak przygotowywanie i 
wdrażanie skoordynowanych operacji i 
procesów decyzyjnych związanych z 
oceanami, morzami, regionami 
przybrzeżnymi i sektorami gospodarki 
morskiej, uzupełniających różne obszary 
polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, 
zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, 
politykę dotyczącą transportu, przemysłu, 
spójności terytorialnej, środowiska, energii
i turystyki. Należy zapewnić spójność i 
integrację w zarządzaniu poszczególnymi 
rodzajami polityki sektorowej w obrębie 
basenów Morza Bałtyckiego, Morza 
Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki 
Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu 
Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i 
Morza Czarnego.

(4) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich 
dziedzinach jak przygotowywanie 
i wdrażanie skoordynowanych operacji 
i procesów decyzyjnych związanych 
z oceanami, morzami, regionami 
przybrzeżnymi i sektorami gospodarki 
morskiej, uzupełniających różne obszary 
polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, 
zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, 
politykę dotyczącą transportu, przemysłu, 
spójności terytorialnej, środowiska, 
energii, turystyki i tworzenia stabilnych 
miejsc pracy, w których przestrzega się 
praw pracowniczych. Należy zapewnić 
spójność i integrację w zarządzaniu 
poszczególnymi rodzajami polityki 
sektorowej w obrębie basenów Morza 
Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza 
Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża 
Półwyspu Iberyjskiego, Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego.

Or. pt

Poprawka 82
Jean Lambert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na 
podstawie których przyjęto strategię 
„Europa 2020”, Unia Europejska i państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
jednocześnie wspierając harmonijny 
rozwój Unii. W szczególności należy 
dążyć do koncentracji zasobów w celu 
realizacji założeń i celów strategii „Europa 
2020” oraz do poprawy skuteczności 
polityki przy jednoczesnym zwiększonym 
nacisku na wyniki. Włączenie IMP do 
nowego EFMR przyczynia się również do 
realizacji głównych celów polityki 
określonych w komunikacie Komisji z dnia 
3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (strategia „Europa 2020”) 
oraz jest zgodne z określonymi w Traktacie 
ogólnymi celami dotyczącymi zwiększenia 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.

(5) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na 
podstawie których przyjęto strategię 
„Europa 2020”, Unia Europejska i państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
jednocześnie wspierając harmonijny 
rozwój Unii. W szczególności należy 
dążyć do koncentracji zasobów w celu 
realizacji założeń i celów strategii „Europa 
2020”, wśród których należy podkreślić 
cele związane z zatrudnieniem i 
zwalczaniem ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i zmiany klimatu, oraz do 
poprawy skuteczności polityki przy 
jednoczesnym zwiększonym nacisku na 
wyniki. Włączenie IMP do nowego EFMR 
przyczynia się również do realizacji 
głównych celów polityki określonych w 
komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 
r. „EUROPA 2020 Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(strategia „Europa 2020”) oraz jest zgodne 
z określonymi w Traktacie ogólnymi 
celami dotyczącymi zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 83
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 



AM\908413PL.doc 7/46 PE492.837v01-00

PL

IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności terytorialnej przez 
uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych z promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury dzięki wspieraniu
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, z zapewnianiem 
zrównoważonego zatrudnienia i spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
przez uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania rozwoju i 
zatrudnienia oraz z promowaniem 
różnicowania działalności związanej z 
rybołówstwem w kierunku innych 
zrównoważonych sektorów gospodarki 
morskiej.

Or. en

Poprawka 84
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności terytorialnej przez 
uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem
stabilnego zatrudnienia, w którym 
przestrzega się praw pracowniczych
i spójności terytorialnej przez uwalnianie 
potencjału społeczności zależnych od 
rybołówstwa przybrzeżnego 
i śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, oraz 
z promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
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innych sektorów gospodarki morskiej.

Or. pt

Poprawka 85
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności terytorialnej przez 
uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności terytorialnej przez 
uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej i 
poprawą warunków pracy.

Or. en

Poprawka 86
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 
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perspektywie przyczyniają się do 
tworzenia zrównoważonych warunków 
środowiskowych niezbędnych dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Ponadto
WPRyb powinna przyczyniać się do 
wiekszej wydajności, odpowiedniego 
poziomu życia w sektorze gospodarki 
rybnej, stabilnych rynków, zapewniać 
dostępność zasobów oraz zaopatrywanie 
konsumentów w żywność po przystępnych 
cenach.

perspektywie przyczyniają się do 
tworzenia zrównoważonych warunków 
środowiskowych niezbędnych dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego. WPRyb 
powinna sprzyjać modernizacji 
i zrównoważonemu rozwojowi sektora 
rybołówstwa, zapewniając jego 
rentowność społeczno-gospodarczą 
i trwałość zasobów rybnych tak, aby 
zagwarantować zaopatrzenie ludności
w ryby, samowystarczalność 
i bezpieczeństwo żywnościowe, utrzymanie 
miejsc pracy i poprawę warunków życia 
rybaków oraz aby zapewnić trwały rozwój 
obszarów przybrzeżnych najbardziej 
zależnych od rybołówstwa.

Or. pt

Poprawka 87
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydatki ponoszone w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa i 
zintegrowanej polityki morskiej powinny 
być finansowane z budżetu unijnego w 
ramach jednego funduszu – EFMR – w 
sposób bezpośredni lub też na zasadzie 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi. Zarządzanie dzielone z 
państwami członkowskimi powinno się 
stosować nie tylko w odniesieniu do 
środków wspierających rybołówstwo, 
akwakulturę i rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność, ale również w 
odniesieniu do wspólnych organizacji 
rynku, wyrównania kosztów ponoszonych 
przez podmioty z regionów najbardziej 
oddalonych, a także działań związanych z 
kontrolą i gromadzeniem danych.
Zarządzanie bezpośrednie powinno się 

(12) Wydatki ponoszone w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa 
i zintegrowanej polityki morskiej powinny 
być finansowane z budżetu unijnego 
w ramach jednego funduszu – EFMR –
w sposób bezpośredni lub też na zasadzie 
zarządzania dzielonego z państwami
członkowskimi. Zarządzanie dzielone 
z państwami członkowskimi powinno się 
stosować nie tylko w odniesieniu do 
środków wspierających rybołówstwo, 
akwakulturę i rozwój społeczności 
przybrzeżnych najbardziej zależnych od 
rybołówstwa, ale również w odniesieniu do 
wspólnych organizacji rynku, wyrównania 
kosztów ponoszonych przez podmioty 
z regionów najbardziej oddalonych, a także 
działań związanych z kontrolą 
i gromadzeniem danych. Zarządzanie 
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stosować w odniesieniu do doradztwa 
naukowego, dobrowolnych wkładów na 
rzecz regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa, komitetów doradczych i 
operacji na rzecz wdrożenia zintegrowanej 
polityki morskiej. Należy określić rodzaje 
środków, które mogą być finansowane w 
ramach EFMR.

bezpośrednie powinno się stosować 
w odniesieniu do doradztwa naukowego, 
dobrowolnych wkładów na rzecz 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, 
komitetów doradczych i operacji na rzecz 
wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej.
Należy określić rodzaje środków, które 
mogą być finansowane w ramach EFMR.

Or. pt

Poprawka 88
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia 
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] 
(zwanego dalej „rozporządzeniem w 
sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej 
pomocy finansowej w ramach EFMR 
powinno być uzależnione od 
przestrzegania przepisów WPRyb przez
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na 
celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do 
zagwarantowania w ramach WPRyb, w 
interesie publicznym, ochrony żywych 
zasobów morza, jak zostało określone w 
art. 3 TFUE.

(14) Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia 
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] 
(zwanego dalej „rozporządzeniem w 
sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej 
pomocy finansowej w ramach EFMR 
powinno być uzależnione od 
przestrzegania przepisów WPRyb przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na 
celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do 
zagwarantowania w ramach WPRyb, w 
interesie publicznym, ochrony żywych 
zasobów morza oraz poszanowania 
wymogów związanych z promowaniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia i z 
gwarancją odpowiedniej ochrony 
socjalnej, jak zostało określone 
odpowiednio w art. 3 i 9 TFUE.

Or. en

Poprawka 89
Ole Christensen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych i 
realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekawlifikowalnych operacji.

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych i 
realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli, w tym inspekcji pracy, a także 
przestrzeganie prawa socjalnego i prawa 
pracy. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekawlifikowalnych operacji.

Or. en

Poprawka 90
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Działania podejmowane przez Unię 
powinny mieć charakter uzupełniający w 
stosunku do działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie lub powinny starać 
się wspierać takie działania. Aby zapewnić 
istotną wartość dodaną, partnerstwo 
między Komisją a państwami 
członkowskimi powinno zostać 
wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz 
udziału różnego typu partnerów, z pełnym 
poszanowaniem kompetencji 
instytucjonalnych państw członkowskich. 

(22) Działania podejmowane przez Unię 
powinny mieć charakter uzupełniający w 
stosunku do działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie lub powinny starać 
się wspierać takie działania. Aby zapewnić 
istotną wartość dodaną, partnerstwo 
między Komisją a państwami 
członkowskimi powinno zostać 
wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz 
udziału różnego typu partnerów, w tym 
reprezentatywnych partnerów 
społecznych, z pełnym poszanowaniem 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie wystarczającej reprezentacji 
kobiet i grup mniejszości. Partnerstwo to 
dotyczy organów regionalnych, lokalnych i 
innych organów publicznych, jak również 
odpowiednich organów, w tym organów 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska i 
promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
jak również partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz innych odpowiednich 
organów. Przedmiotowi partnerzy powinni 
brać udział w procesie opracowywania 
umów partnerskich, jak również w 
przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie 
programowania.

kompetencji instytucjonalnych państw 
członkowskich. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie wystarczającej 
reprezentacji kobiet i grup mniejszości. 
Partnerstwo to dotyczy organów 
regionalnych, lokalnych i innych organów 
publicznych, jak również odpowiednich 
organów, w tym organów 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska i 
promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
jak również partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz innych odpowiednich 
organów. Przedmiotowi partnerzy powinni 
brać udział w procesie opracowywania 
umów partnerskich, jak również w 
przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie 
programowania.

Or. en

Poprawka 91
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Działania podejmowane przez Unię 
powinny mieć charakter uzupełniający w 
stosunku do działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie lub powinny starać 
się wspierać takie działania. Aby zapewnić 
istotną wartość dodaną, partnerstwo 
między Komisją a państwami 
członkowskimi powinno zostać 
wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz 
udziału różnego typu partnerów, z pełnym 
poszanowaniem kompetencji 
instytucjonalnych państw członkowskich.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie wystarczającej reprezentacji 
kobiet i grup mniejszości. Partnerstwo to 
dotyczy organów regionalnych, lokalnych i 
innych organów publicznych, jak również 
odpowiednich organów, w tym organów 

(22) Działania podejmowane przez Unię 
powinny mieć charakter uzupełniający w 
stosunku do działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie lub powinny starać 
się wspierać takie działania. Aby zapewnić 
istotną wartość dodaną, partnerstwo 
między Komisją a państwami 
członkowskimi powinno zostać 
wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz 
udziału różnego typu partnerów, z pełnym 
poszanowaniem kompetencji 
instytucjonalnych państw członkowskich.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie wystarczającej reprezentacji 
kobiet i grup mniejszości. Partnerstwo to 
dotyczy organów regionalnych, lokalnych 
i innych organów publicznych, jak również 
odpowiednich organów, w tym sektora 
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odpowiedzialnych za ochronę środowiska i 
promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
jak również partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz innych odpowiednich 
organów. Przedmiotowi partnerzy powinni 
brać udział w procesie opracowywania 
umów partnerskich, jak również w 
przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie 
programowania.

rybołówstwa, organów odpowiedzialnych 
za ochronę środowiska i promowanie 
równości kobiet i mężczyzn, jak również 
partnerów gospodarczych i społecznych 
oraz innych odpowiednich organów.
Przedmiotowi partnerzy powinni brać 
udział w procesie opracowywania umów 
partnerskich, jak również w 
przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie 
programowania.

Or. pt

Poprawka 92
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby poprawić konkurencyjność i
wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i
rozwój działalności.

(31) Aby zwiększyć zyski producentów
i dochody rybaków, konieczne jest
wspieranie i stymulowanie modernizacji 
i trwałego rozwoju sektora rybołówstwa.
W związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać rozwój sektora 
rybołówstwa, w tym tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Or. pt

Poprawka 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 

(31) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. 
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związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i 
rozwój działalności.

Ekoinnowacje mają na celu poprawę 
długoterminowej równowagi ekologicznej 
działalności połowowej oraz ograniczenie 
oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy 
morskie. W związku z powyższym w 
ramach EFMR należy wspierać 
innowacyjne operacje i rozwój 
działalności, które są zrównoważone pod 
względem środowiskowym i w ramach 
których stosuje się zasadę ostrożności i 
podejście ekosystemowe.

Or. en

Poprawka 94
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Wskutek zawirowań gospodarczych 
w ostatnich latach wywołanych kryzysem 
finansowym wielu młodych ludzi ma 
trudności ze zdobywaniem finansowania 
niezbędnego, aby rozpocząć działalność w 
sektorze gospodarki rybnej; dlatego 
wsparcie w ramach EFMR powinno 
obejmować pomoc młodym ludziom w 
zdobywaniu dostępu do sektora 
gospodarki rybnej, na przykład dzięki 
wkładowi w przedsiębiorstwa 
rozpoczynające po raz pierwszy 
działalność.

Or. en

Poprawka 95
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby poprawić konkurencyjność i
wynik gospodarczy działalności połowowej 
i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie, współpracę między 
naukowcami a rybakami stymulującą 
upowszechnianie wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(32) Aby zwiększyć zyski producentów
i dochody rybaków konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać napływ 
osób młodych do sektora, szkolenia 
zawodowe, uczenie się przez całe życie, 
współpracę między naukowcami a 
rybakami stymulującą upowszechnianie 
wiedzy, a także usługi doradcze 
pomagające poprawić ogólne wyniki 
i zwiększyć zyski podmiotów 
gospodarczych.

Or. pt

Poprawka 96
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie, współpracę między 
naukowcami a rybakami stymulującą 
upowszechnianie wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać 
działania mające gwarantować dostęp do 
dobrego jakościowo kształcenia 
zawodowego wstępnego i ustawicznego, 
współpracę między naukowcami a 
rybakami stymulującą upowszechnianie 
wiedzy, a także usługi doradcze 
pomagające poprawić ogólne wyniki i 
konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych oraz przyczyniające się do 
ograniczenia wpływu działalności na 
środowisko.

Or. en
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Poprawka 97
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32 a) EFMR powinien wspierać trwałe 
zarządzanie lokalne połowami i rozwój 
społeczności przybrzeżnych.

Or. pt

Poprawka 98
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ze względu na niewielkie 
zaangażowanie rybaków zajmujących się 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w 
dialog społeczny, w ramach EFMR należy 
wspierać organizacje promujące taki dialog 
na odpowiednich forach.

(34) Zważywszy na słabości dialogu 
społecznego na szczeblu sektorowym, w 
ramach EFMR należy wspierać organizacje 
promujące taki dialog w celu zbudowania 
ich zdolności na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim oraz 
wzmocnienia reprezentacji interesów tego 
sektora.

Or. en

Poprawka 99
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 
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różnicowanie działalności, oraz w związku 
z kluczową rolą, jaką tacy rybacy 
odgrywają w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych w ramach EFMR należy 
pomagać w różnicowaniu działalności 
poprzez obejmowanie wsparciem nowo 
powstających firm i inwestycji w 
doposażenie statków takich rybaków, a 
także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową.

różnicowanie działalności, oraz w związku 
z kluczową rolą, jaką tacy rybacy 
odgrywają w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych w ramach EFMR należy 
pomagać w różnicowaniu działalności 
poprzez obejmowanie wsparciem nowo 
powstających firm i inwestycji w 
doposażenie statków takich rybaków, a 
także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową. Przy 
wspieraniu różnicowania działalności z 
EFMR należy również zwracać szczególną 
uwagę na sytuację i możliwości młodych 
ludzi żyjących w społecznościach 
obszarów przybrzeżnych.

Or. en

Poprawka 100
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) uznaje rybołówstwo za 
niebezpieczne zajęcie w porównaniu z 
innymi zawodami; organizacja ta 
podpisała i przyjęła wiele konwencji i 
zaleceń w celu promowania godnych 
warunków pracy dla rybaków; zasady 
zawarte w tych konwencjach i zaleceniach 
powinny być głównymi kryteriami 
określania sposobów wykorzystania 
zasobów EFMR. 

Or. en

Poprawka 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach 
rybackich, w ramach EFMR należy 
wspierać inwestycje dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa i higieny na statkach 
rybackich.

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach 
rybackich, w ramach EFMR należy 
wspierać wyłącznie inwestycje dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa i higieny na 
statkach rybackich, które prowadzą połowy 
na łowiskach, jeśli wykazano, że nie 
występuje tam nadmierna zdolność 
połowowa; inwestycje te nie zwiększają 
zdolności statków do łowienia ryb.

Or. en

Poprawka 102
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W wyniku ustanowienia systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
określonych w art. 27 [rozporządzenia w 
sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania 
państw członkowskich w procesie 
wdrażania takich nowych systemów w 
ramach EFMR należy przyznawać 
wsparcie mające na celu budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

skreślony

Or. pt

Poprawka 103
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na
nowe profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym.
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie 
są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

(38) Należy stworzyć nowe profesjonalne 
możliwości w sektorach związanych 
z rybołówstwem. Dlatego też w ramach 
EFMR należy wspierać różnicowanie 
działalności i tworzenie nowych miejsc 
pracy w społecznościach zależnych od 
połowów, zwłaszcza w drodze wspierania 
nowo powstających firm.

Or. pt

Poprawka 104
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
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zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm 
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym. 
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
nie są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm 
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej, mającej niewielkie 
oddziaływanie na środowisko, innej niż 
działalność połowowa z użyciem statków 
stosowanych w łodziowym rybołówstwie 
przybrzeżnym. Ta ostatnia operacja wydaje 
się odpowiednia, jako że statki stosowane 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
nie są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

Or. en

Poprawka 105
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej i 
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 
działalność podmiotów gospodarczych.

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Należy podkreślić, że rozwiązanie
problemu nadmiernej zdolności połowowej 
przy użyciu pomocy publicznej w postaci 
tymczasowego lub trwałego zaprzestania 
działalności połowowej i programów 
złomowania statków okazało się 
nieskuteczne.
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Or. pt

Poprawka 106
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 
które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

skreślony

Or. pt

Poprawka 107
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać zmniejszanie oddziaływania 
połowów na środowisko morskie, 
zwłaszcza przez promowanie innowacji 
ekologicznych, bardziej selektywnych 
narzędzi i sprzętu, a także poprzez środki 
mające na celu ochronę i odbudowę 
morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich oraz usług, jakie 
takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze 

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać minimalizowanie oraz w miarę 
możliwości eliminowanie oddziaływania 
połowów na środowisko morskie, 
zwłaszcza przez promowanie innowacji 
ekologicznych, bardziej selektywnych 
narzędzi i sprzętu, a także poprzez środki 
mające na celu ochronę i odbudowę 
morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich oraz usług, jakie 
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wspólnotową strategią ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze 
wspólnotową strategią ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r.,
oraz osiąganie poziomów wymaganych, by 
osiągnąć dobry stan środowiska do 2020 r. 
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej. 

Or. en

Poprawka 108
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby poprawić konkurencyjność i
wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(51) Aby zwiększyć zyski producentów
i dochody osób pracujących
w akwakulturze konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. pt

Poprawka 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 

(51) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 



AM\908413PL.doc 23/46 PE492.837v01-00

PL

w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić metody 
prowadzące do opracowania działalności 
o mniejszym oddziaływaniu na 
środowisko, ogólne wyniki i 
konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 110
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność obszarów rybackich 
należy zachęcać do innowacyjnego 
podejścia do wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza przez 
zwiększanie wartości produktów 
rybołówstwa i różnicowanie lokalnej 
gospodarki w kierunku nowych rodzajów 
działalności gospodarczej, w tym 
działalności oferowanej przez „błękitny 
wzrost” oraz szersze sektory gospodarki 
morskiej.

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność obszarów rybackich 
należy zachęcać do innowacyjnego i 
zintegrowanego podejścia do trwałego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy o dobrej jakości, zwłaszcza przez 
zwiększanie wartości produktów 
rybołówstwa i różnicowanie lokalnej 
gospodarki w kierunku nowych rodzajów 
działalności gospodarczej, w tym 
działalności oferowanej przez „błękitny 
wzrost” oraz szersze sektory gospodarki 
morskiej.

Or. en

Poprawka 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Zrównoważony rozwój obszarów 
rybackich powinien przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020” w 
zakresie wspierania włączenia społecznego 
i ograniczania ubóstwa oraz do wspierania 
innowacyjności na szczeblu lokalnym i do 
spójności terytorialnej, która stanowi 
główny priorytet traktatu lizbońskiego.

(57) Zrównoważony rozwój obszarów 
rybackich powinien przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020” w 
zakresie wspierania włączenia społecznego 
i ograniczania ubóstwa oraz do wspierania 
ekoinnowacyjności na szczeblu lokalnym i 
do spójności terytorialnej, która stanowi 
główny priorytet traktatu lizbońskiego.

Or. en

Poprawka 112
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność należy realizować w drodze 
oddolnych metod stosowanych przez 
lokalne partnerstwa złożone z 
przedstawicieli sektora publicznego i 
prywatnego oraz społeczeństwa 
obywatelskiego i wiernie 
odzwierciedlające lokalną społeczność. 
Takie lokalny podmioty są najlepiej 
przygotowane do opracowania i wdrożenia 
zintegrowanych wielosektorowych strategii 
rozwoju lokalnego mających na celu 
zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów 
rybackich. Aby zapewnić 
reprezentatywność lokalnych grup 
działania, należy dopilnować, by żadna z 
grup interesów nie posiadała więcej niż 
49 % praw głosu w organach decyzyjnych.

(58) Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność należy realizować w drodze 
oddolnych metod stosowanych przez 
lokalne partnerstwa złożone z 
przedstawicieli sektora publicznego i 
prywatnego oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym reprezentatywnych 
partnerów społecznych, i wiernie 
odzwierciedlające lokalną społeczność. 
Takie lokalny podmioty są najlepiej 
przygotowane do opracowania i wdrożenia 
zintegrowanych wielosektorowych strategii 
rozwoju lokalnego mających na celu 
zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów 
rybackich. Aby zapewnić 
reprezentatywność lokalnych grup 
działania, należy dopilnować, by żadna z 
grup interesów nie posiadała więcej niż 
49 % praw głosu w organach decyzyjnych.

Or. en
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Poprawka 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram 
umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do większej 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności Unii.

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram 
umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do równowagi 
środowiskowej oraz do większej 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności Unii.

Or. en

Poprawka 114
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) W ramach EFMR należy również 
wspierać trwały wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i innowacje w sektorach 
gospodarki morskiej oraz regionach 
przybrzeżnych, a także konkurencyjność 
takich sektorów i regionów. Szczególnie 
ważne jest zidentyfikowanie barier 
prawnych i braków w umiejętnościach, 
które utrudniają wzrost w powstających i 

(80) W ramach EFMR należy również 
wspierać trwały i integracyjny wzrost 
gospodarczy, zatrudnienie, lepsze warunki 
życia i pracy i innowacje w sektorach 
gospodarki morskiej oraz regionach 
przybrzeżnych, a także konkurencyjność 
takich sektorów i regionów. Szczególnie 
ważne jest zidentyfikowanie barier 
prawnych i braków w umiejętnościach, 
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potencjalnych sektorach gospodarki 
morskiej, jak również zidentyfikowanie 
operacji mających na celu wspieranie 
inwestycji w technologiczne innowacje 
niezbędne do zwiększenia potencjału 
przedsiębiorstw do działania na obszarach 
morskich i w sektorach gospodarki 
morskiej.

które utrudniają wzrost w powstających i 
potencjalnych sektorach gospodarki 
morskiej, jak również zidentyfikowanie 
operacji mających na celu wspieranie 
inwestycji w technologiczne innowacje 
niezbędne do zwiększenia potencjału 
przedsiębiorstw do działania na obszarach 
morskich i w sektorach gospodarki 
morskiej.

Or. en

Poprawka 115
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, oraz w duchu wniosków 
zawartych w zielonej księdze w sprawie 
reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach 
EFMR należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają 
trwałości takich zasobów oraz stanowią 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich, 
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (MSY), a także te 
podmioty, które uczestniczą w połowach 
NNN. Na żadnym etapie operacji, 
począwszy od jej wyboru aż do jej 
realizacji, unijnych środków finansowych 
nie należy wykorzystywać w sposób, który 
narusza interes publiczny dotyczący 
ochrony żywych zasobów morskich, 
określony w celach rozporządzenia w 
sprawie WPRyb.

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, oraz w duchu wniosków 
zawartych w zielonej księdze w sprawie 
reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach 
EFMR należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają 
trwałości takich zasobów oraz stanowią 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich, 
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (MSY), a także te 
podmioty, które uczestniczą w połowach 
NNN, jak również te podmioty, które nie 
przestrzegają warunków pracy 
ustanowionych w konwencji nr 188 i 
zaleceniu nr 199 MOP. Na żadnym etapie 
operacji, począwszy od jej wyboru aż do 
jej realizacji, unijnych środków 
finansowych nie należy wykorzystywać w 
sposób, który narusza interes publiczny 
dotyczący ochrony żywych zasobów 
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morskich, określony w celach 
rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Or. en

Poprawka 116
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rybak” oznacza osobę, której zajęciem 
– uznanym przez państwo członkowskie –
jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie 
czynnego statku rybackiego lub zbieranie 
organizmów morskich – uznane przez 
państwo członkowskie – bez użycia statku 
rybackiego;

6) „rybak” oznacza osobę, której zajęciem 
– uznanym przez państwo członkowskie –
jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie 
czynnego statku rybackiego lub zbieranie 
organizmów morskich – uznane przez 
państwo członkowskie – bez użycia statku 
rybackiego; o ile nie wskazano inaczej, 
„rybak” oznacza zarówno właściciela 
statku, jak i osobę pracującą na statku na 
podstawie stosunku pracy nawiązanego z 
właścicielem statku;

Or. en

Poprawka 117
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i 
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury;

a) promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. pt
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Poprawka 118
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju terytorialnego obszarów 
rybackich;

c) promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów przybrzeżnych najbardziej 
zależnych od rybołówstwa i tworzenia 
zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 119
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, tworzenia miejsc 
pracy i mobilności na rynku pracy w 
społecznościach obszarów przybrzeżnych i 
śródlądowych zależnych od rybołówstwa i 
akwakultury;

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego i tworzenia miejsc 
pracy w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych i śródlądowych zależnych 
od rybołówstwa i akwakultury;

Or. pt

Poprawka 120
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, tworzenia miejsc 
pracy i mobilności na rynku pracy w 
społecznościach obszarów przybrzeżnych i 

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, tworzenia miejsc 
pracy, szans na zatrudnienie i mobilności 
na rynku pracy w społecznościach 
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śródlądowych zależnych od rybołówstwa i 
akwakultury;

obszarów przybrzeżnych i śródlądowych 
zależnych od rybołówstwa i akwakultury, 
przy uwzględnieniu sytuacji grup 
najbardziej narażonych, takich jak 
kobiety, mniejszości i ludzie młodzi;

Or. en

Poprawka 121
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) różnicowanie działalności związanej z 
rybołówstwem w kierunku innych 
sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój 
gospodarki morskiej, w tym łagodzenie 
zmiany klimatu.

b) wspieranie sektora rybołówstwa 
i różnicowanie działalności związanej 
z rybołówstwem w kierunku innych 
sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój 
gospodarki morskiej, w tym łagodzenie 
zmiany klimatu.

Or. pt

Poprawka 122
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) różnicowanie działalności związanej z 
rybołówstwem w kierunku innych 
sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój 
gospodarki morskiej, w tym łagodzenie 
zmiany klimatu.

b) różnicowanie działalności związanej z 
rybołówstwem w kierunku innych 
sektorów gospodarki morskiej, mobilność 
rybaków, którzy są zwalniani z pracy oraz 
rozwój gospodarki morskiej, w tym 
łagodzenie zmiany klimatu.

Or. en
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Poprawka 123
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Wspieranie innowacyjnego, 
konkurencyjnego i opartego na wiedzy 
rybołówstwa przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

2) Wspieranie innowacyjnego i opartego na 
wiedzy rybołówstwa przez ukierunkowanie 
na następujące obszary:

Or. pt

Poprawka 124
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności rybołówstwa, a w 
szczególności floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa lub warunków pracy;

b) podnoszenie zysku producentów
i rentowności rybołówstwa, 
a w szczególności floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa lub warunków pracy;

Or. pt

Poprawka 125
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwój nowych umiejętności 
zawodowych i uczenie się przez całe życie;

c) promowanie napływu młodych osób do 
sektora i rozwój szkoleń zawodowych,
nowych umiejętności zawodowych 
i uczenie się przez całe życie;



AM\908413PL.doc 31/46 PE492.837v01-00

PL

Or. pt

Poprawka 126
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Wspieranie innowacyjnej, 
konkurencyjnej i opartej na wiedzy 
akwakultury przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

3) Wspieranie innowacyjnej i opartej na 
wiedzy akwakultury przez ukierunkowanie 
na następujące obszary:

Or. pt

Poprawka 127
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury, a zwłaszcza MŚP;

b) zwiększanie zysku producentów
i rentowności przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury, a zwłaszcza MŚP;

Or. pt

Poprawka 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) osiągnięcie dobrego stanu środowiska 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
ramowej w sprawie strategii morskiej. 
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Or. en

Poprawka 129
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie kontroli i egzekwowania, 
zwiększanie potencjału instytucjonalnego 
oraz skuteczności administracji publicznej.

b) wspieranie kontroli i egzekwowania, w 
tym inspekcji pracy, zwiększanie 
potencjału instytucjonalnego oraz 
skuteczności administracji publicznej.

Or. en

Poprawka 130
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie partnerstwa, współpracy i
dialogu między naukowcami i rybakami w 
celu zwiększenia odpowiedzialności 
zainteresowanych stron za WPRyb. 

Or. en

Poprawka 131
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 
4 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 

Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 4 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
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wspólnych przepisów] Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację i 
komplementarność wsparcia w ramach 
EFMR ze wsparciem przyznawanym w 
ramach innych unijnych strategii 
politycznych i instrumentów finansowych, 
w tym rozporządzenia (WE) nr 
[ustanawiającego ramowy program działań 
na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia 
zmiany klimatu (program ramowy LIFE)] i 
instrumentów ustanowionych w ramach 
zewnętrznych działań Unii. Koordynację 
pomocy w ramach EFMR i programu 
ramowego LIFE osiąga się zwłaszcza przez 
wspieranie finansowania działań 
stanowiących uzupełnienie zintegrowanych 
projektów finansowanych w ramach 
programu ramowego LIFE, a także przez 
promowanie stosowania podejścia, metod i 
rozwiązań zatwierdzonych na podstawie 
programu ramowego LIFE+.

wspólnych przepisów] Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację i 
komplementarność wsparcia w ramach 
EFMR ze wsparciem przyznawanym z 
innych funduszy w ramach polityki 
spójności i innych unijnych strategii 
politycznych i instrumentów finansowych, 
w tym rozporządzenia (WE) nr 
[ustanawiającego ramowy program działań 
na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia 
zmiany klimatu (program ramowy LIFE)] i 
instrumentów ustanowionych w ramach 
zewnętrznych działań Unii. Koordynację 
pomocy w ramach EFMR i programu 
ramowego LIFE osiąga się zwłaszcza przez 
wspieranie finansowania działań 
stanowiących uzupełnienie zintegrowanych 
projektów finansowanych w ramach 
programu ramowego LIFE, a także przez 
promowanie stosowania podejścia, metod i 
rozwiązań zatwierdzonych na podstawie 
programu ramowego LIFE+, w 
szczególności w priorytetowym obszarze 
różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 132
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) podmioty gospodarcze, które dopuściły 
się naruszenia konwencji MOP nr 188 i 
zalecenia MOP nr 199 dotyczących 
warunków pracy w sektorze rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 133
Andrea Zanoni
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wszelkie inwestycje na statkach 
dotyczące flot, które charakteryzują się 
nadmierną zdolnością połowową. 

Or. en

Poprawka 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwotę w wysokości 4 535 000 000 EUR
z zasobów, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na zrównoważony rozwój 
rybołówstwa, akwakultury i obszarów 
rybackich zgodnie z przepisami tytułu V 
rozdział I, II i III.

2. Maksymalną łączną kwotę w wysokości 
4 170 000 000 EUR z zasobów, o których 
mowa w ust. 1, przeznacza się na 
zrównoważony rozwój rybołówstwa, 
akwakultury i obszarów rybackich zgodnie 
z przepisami tytułu V rozdział I, II i III.

Or. en

Poprawka 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę w wysokości 477 000 000 EUR z 
zasobów, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na środki kontroli i 
egzekwowania, o których mowa w art. 78.

3. Minimalną łączną kwotę w wysokości 
600 000 000 EUR z zasobów, o których 
mowa w ust. 1, przeznacza się na środki 
kontroli i egzekwowania, o których mowa 
w art. 78.

Or. en
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Poprawka 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwotę w wysokości 358 000 000 EUR z 
zasobów, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na środki związane z 
gromadzeniem danych, o których mowa w 
art. 79.

4. Minimalną łączną kwotę w wysokości 
600 000 000 EUR z zasobów, o których 
mowa w ust. 1, przeznacza się na środki 
związane z gromadzeniem danych, o 
których mowa w art. 79.

Or. en

Poprawka 137
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poziom zatrudnienia w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. pt

Poprawka 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da ) spójność środków podejmowanych w 
celu realizacji priorytetów Unii dla 
EFMR, o których mowa w art. 38 ust. 1 
lit. d) niniejszego rozporządzenia, oraz 
priorytetowych programów ramowych w 
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ramach sieci Natura 2000 określonych w 
art. 8 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory.

Or. en

Poprawka 139
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis kryteriów wyboru projektów; f) opis kryteriów wyboru projektów, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów 
mających na celu zmniejszenie 
oddziaływania na środowisko działalności 
połowowej i akwakultury;

Or. en

Poprawka 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera o) – podpunkt (i) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ocenę równowagi między zdolnością 
połowową a uprawnieniami do połowów.

Or. en

Poprawka 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji.

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji, pod warunkiem że projekty 
takie przyczyniają się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 2 i 3 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb].

Or. en

Poprawka 142
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uczenie się przez całe życie,
upowszechnianie wiedzy naukowej i 
innowacyjnych praktyk, nabywanie
nowych umiejętności zawodowych, 
zwłaszcza związanych ze zrównoważonym 
zarządzaniem ekosystemami morskimi, 
działaniami w sektorze gospodarki 
morskiej, innowacjami i 
przedsiębiorczością;

a) wspieranie napływu osób młodych do 
sektora, szkoleń zawodowych, uczenia się 
przez całe życie, upowszechniania wiedzy 
naukowej i innowacyjnych praktyk,
nabywania nowych umiejętności 
zawodowych, zwłaszcza związanych ze 
zrównoważonym zarządzaniem 
ekosystemami morskimi, działaniami 
w sektorze gospodarki morskiej, 
innowacjami i przedsiębiorczością;

Or. pt

Poprawka 143
Ole Christensen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie dialogu społecznego na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, z udziałem rybaków i innych 
odpowiednich zainteresowanych stron.

c) promowanie dialogu społecznego na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, z udziałem reprezentatywnych 
partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 144
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) doposażenie statków floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany 
ich przeznaczenia na potrzeby działalności
innej niż połowowa.

b) doposażenie statków floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany 
ich przeznaczenia na potrzeby działalności
komplementarnej do połowowej.

Or. pt

Poprawka 145
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie przyznaje się rybakom lub 
właścicielom statków rybackich.

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie 
rybakom lub właścicielom statków 
rybackich, które prowadzą połowy na 
łowiskach, jeśli wykazano skuteczną 
równowagę między uprawnieniami do 
połowów a zdolnością połowową.

Or. en
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Poprawka 146
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Wsparcie dla systemów przekazywalnych 
koncesji połowowych w ramach WPRyb
1. W celu ustanowienia lub zmiany 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych na podstawie art. 27 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb] 
EFMR może wspierać:
a) opracowywanie i rozwijanie 
technicznych i administracyjnych środków 
koniecznych do stworzenia lub 
funkcjonowania systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych;
b) udział zainteresowanych stron w 
opracowywaniu i rozwijaniu systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych;
c) monitorowanie i ocenę systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych;
d) zarządzanie systemami 
przekazywalnych koncesji połowowych.
2. Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. a), b) i 
c) przyznaje się wyłącznie organom 
publicznym. Wsparcie na podstawie ust. 1 
lit. d) niniejszego artykułu przyznaje się 
organom publicznym, osobom prawnym 
lub fizycznym lub też uznanym 
organizacjom producentów 
uczestniczącym w zbiorowym zarządzaniu 
zbiorczymi przekazywalnymi koncesjami 
połowowymi zgodnie z art. 28 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa.

Or. pt
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Poprawka 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia skutecznego 
wdrażania środków ochronnych na 
podstawie art. 17 i 21 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] 
EFMR może wspierać:

1. W celu skutecznego wdrażania 
priorytetów dotyczących regionalizacji 
wspólnej polityki rybołówstwa i środków 
ochronnych na podstawie art. 17 i 21 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa] EFMR może 
wspierać:

Or. en

Poprawka 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udział zainteresowanych stron w 
opracowywaniu i wdrażaniu środków 
ochronnych w rozumieniu art. 17 i 21 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa].

b) udział zainteresowanych stron w 
ustanawianiu i tworzeniu wieloletnich 
planów zgodnie z art. 9, 10 i 11 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb] i
środków ochronnych w rozumieniu art. 17 
i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa].

Or. en

Poprawka 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprzyjają prowadzeniu badań nad 
praktykami i narzędziami rybackimi, 
oceną zasobów i wpływem działalności 
połowowej na ekosystem, mających na 
celu zminimalizowanie lub uniknięcie 
szkodliwego oddziaływania rybołówstwa 
na gatunki i siedliska morskie.

Or. en

Poprawka 150
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zarządzanie chronionymi obszarami 
morskimi, ich odbudowę i monitorowanie, 
na przykład w odniesieniu do obszarów 
sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Rady i Parlamentu Europejskiego 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zgodnie 
z traktowanymi priorytetowo ramowymi 
programami ustalonymi na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG;

d) wyszukiwanie, selekcję i ustanawianie
obszarów sieci NATURA 2000,
zarządzanie nimi, ich odbudowę i 
monitorowanie, zgodnie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Rady i Parlamentu Europejskiego 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zgodnie 
z traktowanymi priorytetowo ramowymi 
programami ustalonymi na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG;

Or. en

Poprawka 151
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarządzanie chronionymi obszarami 
morskimi, ich odbudowę i monitorowanie 
w świetle wdrażania środków ochrony 
przestrzennej, o których mowa w art. 13 
ust. 4 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE;

e) wyszukiwanie, selekcję i ustanawianie 
chronionych obszarów morskich,
zarządzanie nimi, ich odbudowę i 
monitorowanie w świetle wdrażania 
środków ochrony przestrzennej, o których 
mowa w art. 13 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE;

Or. en

Poprawka 152
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) 
udziela się rybakom, którzy zajmują się 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i 
posiadają unijny statek rybacki 
zarejestrowany jako aktywny statek oraz 
którzy prowadzili działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 240 dni w 
ciągu dwóch lat poprzedzających datę 
złożenia wniosku. W ramach wsparcia na 
podstawie ust. 1 lit. a) nie przyznaje się 
wsparcia dochodów podmiotom 
gospodarczym, które należą do segmentu 
floty charakteryzującej się nadmierną 
zdolnością połowową.

Or. en

Poprawka 153
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu łagodzenia skutków zmiany 
klimatu EFMR może wspierać:

1. W celu łagodzenia skutków zmiany 
klimatu i jedynie jeśli wykazano, że nie 
doprowadzi to do zwiększenia zdolności 
statku rybackiego do łowienia ryb, EFMR 
może wspierać:

Or. en

Poprawka 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się wyłącznie właścicielom 
statków rybackich Unii Europejskiej, 
którzy prowadzili działalność połowową na 
morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu 
dwóch lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się wyłącznie właścicielom 
statków rybackich Unii Europejskiej, 
którzy prowadzili działalność połowową na 
łowiskach, jeśli wykazano skuteczną 
równowagę między uprawnieniami do 
połowów a zdolnością połowową, a także 
którzy prowadzili działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu 
dwóch lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku.

Or. en

Poprawka 155
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uczenie się przez całe życie, 
upowszechnianie wiedzy naukowej i 
innowacyjnych praktyk oraz nabywanie 

a) uczenie się przez całe życie, 
upowszechnianie wiedzy naukowej i 
innowacyjnych praktyk oraz nabywanie 
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nowych umiejętności zawodowych 
związanych z sektorem akwakultury;

nowych umiejętności zawodowych 
związanych z sektorem akwakultury dla 
gospodarstw, które przyczyniają się do 
zmniejszenia wpływu tej działalności na 
środowisko;

Or. en

Poprawka 156
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w szerokim ujęciu odzwierciedlają 
główny nacisk ich strategii i społeczno-
gospodarczy układ obszaru przez 
zrównoważoną reprezentację głównych 
zainteresowanych stron, w tym stron z 
sektora prywatnego, sektora publicznego i
społeczeństwa obywatelskiego;

a) w szerokim ujęciu odzwierciedlają 
główny nacisk ich strategii i społeczno-
gospodarczy układ obszaru przez 
zrównoważoną reprezentację głównych 
zainteresowanych stron, w tym stron z 
sektora prywatnego, sektora publicznego,
społeczeństwa obywatelskiego i 
reprezentatywnych partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 157
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają znaczną reprezentację 
sektorów rybołówstwa i akwakultury.

b) zapewniają znaczną reprezentację 
sektorów rybołówstwa i akwakultury, w 
tym reprezentatywnych partnerów 
społecznych.

Or. en
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Poprawka 158
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podnoszenie wartości produktów, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie 
innowacji na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury;

a) podnoszenie wartości produktów, 
tworzenie miejsc pracy, przyciąganie 
młodych ludzi do sektora rybołówstwa i 
promowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. en

Poprawka 159
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie dobrostanu społecznego i 
dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rybackich, w tym morskiego dziedzictwa 
kulturowego;

d) promowanie dobrostanu społecznego, 
włączenia społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich, w 
tym morskiego dziedzictwa kulturowego;

Or. en

Poprawka 160
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczególnych środków kontroli i 
egzekwowania w ramach WPRyb;

b) szczególnych środków kontroli i 
egzekwowania w ramach WPRyb, w tym 
inspekcji pracy;
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Or. en


