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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) to nowy instrument Unii służący 
finansowaniu wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i zintegrowanej polityki morskiej 
(IMP) w latach 2014-2020.

EFMR wpisuje się w strategię „Europa 2020” i ma się przyczyniać do osiągania wspólnych 
celów Unii w ramach trzech inicjatyw przewodnich: i) Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów, ii) Unia innowacji oraz iii) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.

EFMR wpisuje się również w szerszy kontekst polityki spójności i wraz z innymi funduszami 
ma do osiągnięcia wspólne cele i priorytety z myślą o wspieraniu zintegrowanego 
wykorzystania dostępnych zasobów.

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia ma na celu lepsze uwzględnienie 
w EFMR problematyki społecznej. Tekst rozporządzenia zawiera istotnie pewne elementy 
idące w tym kierunku, choć można jeszcze dodać kolejne. 

EFMR ma wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i spójność społeczną, zwłaszcza 
w społecznościach zależnych od rybołówstwa, a także umożliwiać różnicowanie działalności 
gospodarczej w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej. 

Dlatego też EFMR ma wspierać kapitał ludzki i stymulować różnicowanie działalności, 
oferując rybakom możliwość kształcenia w celu podejmowania nowych rodzajów działalności 
pojawiających się w innych sektorach gospodarki morskiej. Należy zauważyć, że z EFMR 
można również finansować instrumenty i działania mające pozwalać na przewidywanie 
i zdobywanie kompetencji, które będą niezbędne w przyszłości.

Inny bardzo ważny aspekt, w którym fundusz musi zapewnić finansowanie, to poprawa bhp 
rybaków i innych pracowników sektora rybołówstwa dzięki inwestycjom w wyposażenie 
osobiste i infrastrukturę na statkach, a także w szkolenia z zakresu bhp.

We wniosku Komisji w EFMR po raz pierwszy uznano rolę odgrywaną często przez 
współmałżonków, najczęściej kobiety, w rodzinnej działalności rybackiej. 
Współmałżonkowie będą mogli korzystać ze wsparcia przyznawanego w ramach EFMR na 
szkolenia, zwłaszcza na nabywanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. 
Ponadto należy stymulować udział współmałżonków rybaków w dialogu społecznym 
i w działaniach opartych na społeczności lokalnej.

Przewidziano specjalne wsparcie na innowacyjność; należy wyjaśnić, że wsparcie to ma 
obejmować innowacje społeczne z myślą o opracowywaniu nowych rozwiązań problemów 
społecznych.

EFMR będzie można wykorzystywać także do intensyfikacji działań opartych na społeczności 
lokalnej i mających na celu zrównoważony rozwój obszarów rybackich; w tym kontekście 
należy podkreślić, że w podejmowaniu decyzji powinny uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane strony.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących 
poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy przypomnieć, że zgodnie 
z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przy określaniu i realizacji 
swojej polityki i działań związanych 
z reformą WPRyb, IMP i EFMR Unia 
powinna uwzględniać wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, gwarantowaniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. es

Poprawka 2
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 

(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 
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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.

2020”, wśród których należy podkreślić 
cele związane z zatrudnieniem 
i zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, 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. es

Poprawka 3
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 zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem 
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury 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.

Or. es
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia powinna na wszystkich etapach 
wdrażania funduszu dążyć do zniesienia 
nierówności i wspierania równości kobiet i 
mężczyzn, jak również zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

(7) Przy określaniu ogólnych 
uwarunkowań ex ante oraz na wszystkich 
etapach planowania i wdrażania funduszu 
Unia powinna dążyć do zniesienia 
nierówności i wspierania równości kobiet i 
mężczyzn, jak również zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

Or. es

Poprawka 5
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 
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.

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 
perspektywie przyczyniają się do 
tworzenia zrównoważonych warunków 
środowiskowych niezbędnych dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego, by zapewnić 
odpowiedni poziom życia w sektorze 
gospodarki rybnej z myślą o odwróceniu 
tendencji wyrażającej się w zanikaniu 
wielu społeczności przybrzeżnych 
i śródlądowych uzależnionych od 
rybołówstwa, przez podnoszenie wartości 
działalności rybackiej i powiązanej 
z rybołówstwem oraz przez wspieranie 
różnicowania działalności w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej. 
Ponadto WPRyb powinna przyczyniać się 
do większej wydajności, stabilnych 
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rynków, zapewniać dostępność zasobów 
oraz zaopatrywanie konsumentów w 
żywność po przystępnych cenach.

Or. es

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby proces wdrażania funduszy 
zapewniających wsparcie w ramach 
polityki spójności, czyli Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej 
skoordynowany i zharmonizowany z 
funduszem na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, czyli Europejskim Funduszem 
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem 
w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli 
Europejskim Funduszem Morskim i 
Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych 
funduszy („fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych”) przyjęto 
wspólne przepisy na podstawie 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów]. Oprócz tego 
rozporządzania EFMR dotyczą przepisy 
szczegółowe związane ze szczególnymi 
cechami WPRyb i IMP.

(20) Aby proces wdrażania funduszy 
zapewniających wsparcie w ramach 
polityki spójności, czyli Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej 
skoordynowany i zharmonizowany z 
funduszem na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, czyli Europejskim Funduszem 
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem 
w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli 
Europejskim Funduszem Morskim i 
Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych 
funduszy („fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych”) przyjęto 
wspólne przepisy na podstawie 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów]. Należy również 
podkreślić, że fundusze te można 
wykorzystywać w sposób uzupełniający, by 
skuteczniej realizować priorytety polityki 
spójności UE i strategii „Europa 2020”; 
w związku z tym należy zaznaczyć potrzebę 
synergii między EFMR i EFS niezbędnej 
do osiągania ważnych celów dotyczących 
zatrudnienia oraz zwalczania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Oprócz tego 
rozporządzania EFMR dotyczą przepisy 
szczegółowe związane ze szczególnymi 
cechami WPRyb i IMP.

Or. es
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z uwagi na rozmiar przyszłego EFMR 
oraz w świetle zasady proporcjonalności 
przepisy związane z planowaniem 
strategicznym zostały wyłączone z 
rozporządzenia [w sprawie wspólnych 
przepisów], w związku z czym konsultacje 
z zainteresowanymi stronami powinny 
odbywać się co najmniej dwa razy w ciągu 
okresu programowania, jednak nie wymaga 
się ich organizowania każdego roku, jako 
że stanowiłoby to nadmierne obciążenie 
administracyjne i finansowe zarówno dla 
Komisji, jak i państw członkowskich.

(21) Z uwagi na rozmiar przyszłego EFMR 
oraz w świetle zasady proporcjonalności 
przepisy związane z planowaniem 
strategicznym zostały wyłączone z 
rozporządzenia [w sprawie wspólnych 
przepisów], w związku z czym konsultacje 
z zainteresowanymi stronami powinny 
odbywać się co najmniej trzy razy w ciągu 
okresu programowania, jednak nie wymaga 
się ich organizowania każdego roku, jako 
że stanowiłoby to nadmierne obciążenie 
administracyjne i finansowe zarówno dla 
Komisji, jak i państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 8
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 

(22) Aby zapewnić istotną wartość dodaną,
partnerstwo między Komisją, organami
państw członkowskich i różnego typu 
partnerami powinno zostać wzmocnione 
poprzez rozwiązania na rzecz udziału tych 
podmiotów, z pełnym poszanowaniem 
kompetencji instytucjonalnych państw 
członkowskich. 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. Ze względu na specyfikę sektora 
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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.

gospodarki rybnej należy zapewnić udział 
partnerów gospodarczych i społecznych 
reprezentujących poszczególne podsektory 
i szczeble terytorialne, organizacje 
naukowo-badawcze oraz krajowe 
i regionalne sieci lokalnych grup 
działania w sektorze rybołówstwa (LGD). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie wystarczającej reprezentacji 
kobiet i grup mniejszościowych.
Przedmiotowi partnerzy powinni brać 
udział w procesie opracowywania umów 
partnerskich, jak również 
w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie 
programowania.

Or. es

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
kontrola, powinny mieć formę jednego 
pojedynczego programu operacyjnego dla 
każdego państwa członkowskiego, zgodnie 
z jego strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny. W każdym programie 
należy określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii 
związanych z EFMR oraz zestaw środków. 
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rozwoju obszarów 
wiejskich i politykę spójności.

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych 
i kontrola, powinny mieć formę jednego 
pojedynczego programu operacyjnego dla 
każdego państwa członkowskiego, zgodnie 
z jego strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny. W każdym programie 
należy określić strategię osiągania celów 
w odniesieniu do priorytetów Unii 
związanych z EFMR oraz zestaw środków. 
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, 
w szczególności politykę rozwoju 
obszarów wiejskich i politykę spójności 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Or. es

Poprawka 10
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 poprawić konkurencyjność 
i wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności, w tym innowacyjności 
społecznej, i przedsiębiorczości. 
W związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje 
i rozwój działalności.

Or. es

Poprawka 11
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.

Or. es
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W związku z ważną rolą, jaką w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
odgrywają małżonki lub małżonkowie 
pracujących na własny rachunek rybaków, 
w ramach EFMR należy wspierać 
szkolenia i tworzenie sieci kontaktów, jeśli 
takie działania przyczyniają się do rozwoju 
zawodowego małżonków lub małżonek 
rybaków i umożliwiają im lepsze 
wykonywanie tradycyjnych zadań o 
charakterze wspomagającym.

(33) W związku z ważną rolą, jaką w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
odgrywają małżonki lub małżonkowie 
pracujących na własny rachunek rybaków, 
w ramach EFMR należy wspierać 
kształcenie ustawiczne i tworzenie sieci 
kontaktów, jeśli takie działania 
przyczyniają się do rozwoju zawodowego 
małżonków lub małżonek rybaków 
i umożliwiają im lepsze warunki 
wykonywania tradycyjnych zadań o 
charakterze wspomagającym lub wspierają 
różnicowanie działalności rybackiej.

Or. es

Poprawka 13
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) 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 
i zwiększające poziom reprezentacji 
interesów sektora.

Or. es

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 
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 przewidywania 
kompetencji niezbędnych w przyszłości 
oraz w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową.

Or. es

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Należy przypomnieć, że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) uznaje rybołówstwo za 
niebezpieczny rodzaj działalności 
w porównaniu z innymi zawodami oraz że 
w organizacji tej zawarto liczne 
konwencje i przyjęto zalecenia mające na 
celu propagowanie godnych warunków 
pracy rybaków.

Or. es

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
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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 bhp na statkach rybackich, a 
także z myślą o poprawie warunków pracy 
w tym sektorze w ramach EFMR należy 
wspierać inwestycje dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa i higieny na statkach 
rybackich.

Or. es

Poprawka 17
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 
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) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. Należy 
przeprowadzić ocenę wpływu na poziom 
zatrudnienia w sektorze gospodarki 
rybnej, a ponadto może pojawić się 
zapotrzebowanie na nowe możliwości 
zatrudnienia 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.

Or. es
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Ze względu na znaczenie portów 
rybackich, miejsc wyładunku i przystani w 
ramach EFMR należy wspierać 
odpowiednie inwestycje mające na celu 
zwłaszcza zwiększenie efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska, 
podniesienie jakości wyładowanego 
produktu, a także poprawę bezpieczeństwa
i warunków pracy.

(44) Ze względu na znaczenie portów 
rybackich, miejsc wyładunku i przystani 
w ramach EFMR należy wspierać 
odpowiednie inwestycje mające na celu 
zwłaszcza zwiększenie efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska, 
podniesienie jakości wyładowanego 
produktu, a także poprawę bhp i warunków 
pracy.

Or. es

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego 
rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą 
przez Komisję, a także celami WPRyb i 
strategią „Europa 2020” w ramach EFMR 
należy wspierać ekologicznie, gospodarczo 
i społecznie zrównoważony rozwój sektora 
akwakultury.

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego 
rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą 
przez Komisję, a także celami WPRyb 
i strategią „Europa 2020” w ramach EFMR 
należy wspierać ekologicznie, gospodarczo 
i społecznie zrównoważony rozwój sektora 
akwakultury gwarantujący wysoki poziom 
dobrego jakościowo zatrudnienia.

Or. es

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby poprawić konkurencyjność i (51) Aby poprawić konkurencyjność i 
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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.

wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać 
działania mające gwarantować dostęp do 
kształcenia zawodowego wstępnego 
i ustawicznego oraz tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. es

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zważywszy że w ciągu kilku ostatnich 
lat podejście do rozwoju oparte na lokalnej 
społeczności udowodniło swoją 
użyteczność we wspieraniu rozwoju 
rybołówstwa i obszarów wiejskich poprzez 
całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju, należy w 
przyszłości kontynuować i zwiększyć takie 
wsparcie.

(55) Zważywszy, że w ciągu kilku 
ostatnich lat podejście do rozwoju oparte 
na lokalnej społeczności udowodniło swoją 
użyteczność we wspieraniu rozwoju 
rybołówstwa i obszarów wiejskich poprzez 
całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju i zapewnianie 
zgodności z zasadami rozwoju 
zrównoważonego społecznie, należy 
w przyszłości kontynuować i zwiększyć 
takie wsparcie.

Or. es

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność obszarów rybackich 

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność obszarów rybackich 
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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.

należy zachęcać do innowacyjnego 
i zintegrowanego podejścia do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
charakteryzujących się dobrą jakością 
i zgodnością z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, 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. es

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

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, 
podnosić poziom zatrudnienia i wspierać
innowacyjność, w tym innowacyjność 
społeczną, na szczeblu lokalnym 
i przyczyniać się do spójności terytorialnej, 
która stanowi główny priorytet traktatu 
lizbońskiego.

Or. es

Poprawka 24
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 

(58) Rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność należy realizować w drodze 
oddolnych metod stosowanych przez 
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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.

lokalne partnerstwa złożone z 
przedstawicieli sektora publicznego 
i prywatnego oraz społeczeństwa 
obywatelskiego i wiernie 
odzwierciedlające lokalną społeczność. 
Takie lokalne 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, udział wszystkich podmiotów 
i przejrzystość strategii rozwoju lokalnego, 
należy dopilnować, by żadna z grup 
interesów nie posiadała więcej niż 49 % 
praw głosu w organach decyzyjnych.

Or. es

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Istotną cechą tego podejścia jest 
tworzenie sieci kontaktów między 
lokalnymi partnerstwami. Współpraca 
między takimi lokalnymi partnerstwami 
stanowi ważne narzędzie rozwoju, które 
należy udostępnić w ramach EFMR.

(59) Istotną cechą tego podejścia jest 
tworzenie sieci kontaktów między 
lokalnymi partnerstwami. Współpraca 
między takimi lokalnymi partnerstwami 
stanowi ważne narzędzie rozwoju, które 
należy propagować i udostępnić w ramach 
EFMR.

Or. es

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Wsparcie dla obszarów rybackich 
przyznawane w ramach EFMR powinno 

(60) Wsparcie dla obszarów rybackich 
przyznawane w ramach EFMR powinno 
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być skoordynowane ze wsparciem dla 
lokalnego rozwoju oferowanym w ramach 
pozostałych unijnych funduszy oraz 
powinno obejmować wszystkie aspekty 
przygotowania i wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju i operacje lokalnych grup 
działań, a także koszty zachęcania 
mieszkańców obszaru do działania i koszty 
prowadzenia lokalnego partnerstwa.

być skoordynowane ze wsparciem dla 
lokalnego rozwoju oferowanym w ramach 
pozostałych unijnych funduszy, zwłaszcza 
EFS, jeśli chodzi o zatrudnienie 
i włączenie społeczne, oraz powinno 
obejmować wszystkie aspekty 
przygotowania i wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju i operacje lokalnych grup 
działań, a także koszty zachęcania 
mieszkańców obszaru do działania i koszty 
prowadzenia lokalnego partnerstwa.

Or. es

Poprawka 27
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 podnoszenia 
poziomu zatrudnienia oraz większej 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności Unii.

Or. es

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły
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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 
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.

(80) W ramach EFMR należy również 
wspierać trwały wzrost gospodarczy, 
dobrej jakości 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 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. es

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 81 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) EFMR powinien mieć funkcję 
uzupełniającą wobec istniejących i 
przyszłych instrumentów finansowych 
udostępnianych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie krajowym i 
niższym niż krajowy oraz zachować 
spójność z takimi instrumentami, aby 
wspierać ochronę oceanów, mórz i 
wybrzeży oraz zrównoważone 
gospodarowanie ich zasobami, 
jednocześnie pomagając wspierać 
skuteczniejszą współpracę między 
państwami członkowskimi a ich regionami 
przybrzeżnymi, wyspami i regionami 
najbardziej oddalonymi, a także z 
uwzględnieniem priorytetów i postępów w 

(81) EFMR powinien mieć funkcję 
uzupełniającą wobec istniejących i 
przyszłych instrumentów finansowych 
udostępnianych przez Unię i państwa 
członkowskie na poziomie krajowym 
i niższym niż krajowy oraz zachować 
spójność z takimi instrumentami, aby 
wspierać trwały rozwój gospodarczy
i społeczny, ochronę oceanów, mórz 
i wybrzeży oraz zrównoważone 
gospodarowanie ich zasobami, 
jednocześnie pomagając wspierać 
skuteczniejszą współpracę między 
państwami członkowskimi a ich regionami 
przybrzeżnymi, wyspami i regionami 
najbardziej oddalonymi, a także 
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realizacji projektów krajowych i lokalnych. 
Fundusz zostanie połączony z innymi 
obszarami polityki UE, które mogą 
obejmować wymiar morski, zwłaszcza z 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego, Funduszem Spójności i 
Europejskim Funduszem Społecznym, jak 
również programem w zakresie badań 
naukowych „Horyzont 2020” i polityką 
energetyczną.

z uwzględnieniem priorytetów i postępów 
w realizacji projektów krajowych 
i lokalnych. Fundusz zostanie połączony 
z innymi obszarami polityki UE, które 
mogą obejmować wymiar morski, 
zwłaszcza z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego, Funduszem
Spójności i Europejskim Funduszem 
Społecznym, jak również programem 
w zakresie badań naukowych „Horyzont 
2020” i polityką energetyczną.

Or. es

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego rozwoju obszarów
rybackich i rybołówstwa śródlądowego,

c) strategii zrównoważonego rozwoju, 
podnoszenia poziomu zatrudnienia 
i wspierania spójności społecznej na 
obszarach rybackich i rybołówstwa 
śródlądowego,

Or. es

Poprawka 31
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 
i konkurencyjnego rybołówstwa 
i akwakultury i wspieranie wysokiego 
poziomu zatrudnienia dobrej jakości;

Or. es
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Poprawka 32
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 
i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju terytorialnego oraz spójności 
społecznej obszarów rybackich;

Or. es

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej przez realizację następujących 
celów:

1) Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
przez realizację następujących celów:

Or. es

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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, tworzenia miejsc 
pracy dobrej jakości i mobilności na rynku 
pracy w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych i śródlądowych zależnych 
od rybołówstwa i akwakultury;

Or. es
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Poprawka 35
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 
rentownych sektorów gospodarki morskiej 
oraz zrównoważony rozwój gospodarki 
morskiej, w tym łagodzenie zmiany 
klimatu.

Or. es

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji i transferu wiedzy;

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji, w tym innowacji społecznych, 
i transferu wiedzy;

Or. es

Poprawka 37
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 konkurencyjności 
i rentowności rybołówstwa, 
a w szczególności floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bhp i warunków pracy;

Or. es
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Poprawka 38
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) przewidywanie i rozwój nowych 
umiejętności zawodowych i uczenie się 
przez całe życie;

Or. es

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji i transferu wiedzy;

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji, w tym innowacji społecznych, 
i transferu wiedzy; 

Or. es

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wspieranie kontroli i egzekwowania, 
zwiększanie potencjału instytucjonalnego 
oraz skuteczności administracji publicznej, 
a także rozwijanie potencjału pozostałych 
stron uczestniczących w realizacji 
środków finansowanych z funduszu.

Or. es

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 
ust. 4 [rozporządzenia (UE) nr […] w 
sprawie wspólnych przepisów] Komisja –
co najmniej dwa razy w ciągu okresu 
programowania – konsultuje się z 
organizacjami, które reprezentują 
partnerów na szczeblu unijnym w sprawie 
realizacji wsparcia w ramach EFMR.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 
ust. 4 [rozporządzenia (UE) nr […]
w sprawie wspólnych przepisów] Komisja 
– co najmniej trzy razy w ciągu okresu 
programowania – konsultuje się 
z organizacjami, które reprezentują 
partnerów na szczeblu unijnym w sprawie 
realizacji wsparcia w ramach EFMR.

Or. es

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 4 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
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, 
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[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 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+.

Or. es

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przeniesienia własności 
przedsiębiorstwa;

e) przeniesienia własności 
przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków 
przeniesienia własności przedsiębiorstwa 
rodzinnego lub przypadków, w których 
przeniesieniu własności towarzyszy 
projekt różnicowania działalności;

Or. es

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie ustanawia 
program operacyjny na podstawie ścisłej 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] w 

2. Państwo członkowskie ustanawia 
program operacyjny na podstawie ścisłej 
współpracy z partnerami, o czym mowa 
w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] 
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sprawie wspólnych przepisyów]. 
Organizacja konsultacji z partnerami w 
sprawie dokumentów przygotowawczych 
powinna umożliwiać takim partnerom 
zapoznanie się tymi dokumentami.

w sprawie wspólnych przepisów]. 
Organizacja konsultacji z partnerami w 
sprawie dokumentów przygotowawczych 
powinna umożliwiać takim partnerom 
zapoznanie się tymi dokumentami
i wyrażenie opinii, zanim przedstawiony 
zostanie program Komisji.

Or. es

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 
[rozporządzenia (UE) nr [...]w sprawie 
wspólnych przepisów] partnerzy, z którymi 
należy się skonsultować, obejmują m.in. 
właściwe organy i podmioty publiczne, 
w tym ds. środowiska naturalnego 
i propagowania równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, partnerów gospodarczych 
i społecznych reprezentujących 
poszczególne podsektory i właściwe 
szczeble terytorialne sektora gospodarki 
rybnej, a także organizacje naukowo-
badawcze oraz krajowe i regionalne sieci 
LGD.

Or. es

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) wyznaczenie partnerów, o których 
mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr 
[…] w sprawie wspólnych przepisów], 
oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych 
z partnerami;

m) wyznaczenie partnerów i podanie 
wyników konsultacji przeprowadzonych 
z partnerami, o których mowa w art. 18, 
zgodnie z art. 5 [rozporządzenia (UE) 
nr […] w sprawie wspólnych przepisów];
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Or. es

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto program operacyjny zawiera 
opis szczegółowych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w tym ustalenia mające na celu 
uwzględnienie kwestii związanych z płcią 
na poziomie programu operacyjnego i na 
poziomie operacji.

3. Ponadto program operacyjny zawiera 
opis szczegółowych działań mających na 
celu promowanie równości szans 
i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w tym ustalenia mające na celu 
uwzględnienie kwestii związanych z płcią 
oraz zasady równych szans na poziomie 
programu operacyjnego i na poziomie 
operacji.

Or. es

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

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 tym innowacji społecznych, 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.

Or. es
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Poprawka 50
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) uczenie się przez całe życie, 
upowszechnianie wiedzy naukowej 
i innowacyjnych praktyk, przewidywanie 
i nabywanie nowych umiejętności 
zawodowych, zwłaszcza związanych ze 
zrównoważonym zarządzaniem 
ekosystemami morskimi, działaniami 
w sektorze gospodarki morskiej, 
innowacjami i przedsiębiorczością;

Or. es

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę 
doświadczeń oraz najlepszych praktyk 
między zainteresowanymi stronami, w tym 
między organizacjami promującymi 
równość szans dla mężczyzn i kobiet;

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę 
doświadczeń oraz najlepszych praktyk 
między zainteresowanymi stronami, w tym 
między organizacjami promującymi 
równość szans i równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet, a także 
stowarzyszeniami reprezentującymi 
współmałżonków rybaków;

Or. es

Poprawka 52
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 

c) promowanie dialogu społecznego na 
szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym, z udziałem rybaków, 
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odpowiednich zainteresowanych stron. organizacji reprezentujących rybaków 
oraz współmałżonków rybaków 
uczestniczących w działalności rybackiej, 
a także z udziałem innych odpowiednich 
zainteresowanych stron.

Or. es

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się również małżonkom 
samozatrudnionych rybaków lub – w 
przypadkach i zakresie przewidzianym w 
prawie krajowym – partnerom życiowym 
samozatrudnionych rybaków, którzy nie są 
pracownikami ani partnerami 
biznesowymi, jeśli w sposób zwyczajowy i 
zgodnie z przepisami prawa krajowego 
uczestniczą w działalności 
samozatrudnionych rybaków lub wykonują 
zadania pomocnicze.

2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się również małżonkom 
samozatrudnionych rybaków lub –
w przypadkach i zakresie przewidzianym 
w prawie krajowym – partnerom 
życiowym samozatrudnionych rybaków, 
którzy nie są pracownikami ani partnerami 
biznesowymi, jeśli w sposób zwyczajowy 
i zgodnie z przepisami prawa krajowego 
uczestniczą lub chcą uczestniczyć 
w działalności samozatrudnionych 
rybaków lub wykonują zadania
pomocnicze.

Or. es

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu poprawy warunków pracy 
rybaków na statkach EFMR może wspierać 
inwestycje na statkach rybackich lub 
inwestycje w indywidualny sprzęt, pod 
warunkiem że takie inwestycje wychodzą 
poza standardowy zakres wymagany na 
podstawie prawa krajowego lub unijnego.

1. W celu poprawy warunków pracy 
rybaków na statkach EFMR może wspierać 
inwestycje na statkach rybackich lub 
inwestycje w indywidualny sprzęt lub 
w szkolenia, pod warunkiem że takie 
inwestycje wychodzą poza standardowy 
zakres wymagany na podstawie prawa 
krajowego lub unijnego.
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Or. es

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli operacja polega na inwestycji na 
statku rybackim, wsparcie dla danego 
statku rybackiego przyznaje się tylko raz w 
trakcie okresu programowania. Jeśli 
operacja polega na inwestycji w 
indywidualny sprzęt, wsparcie dla danego 
beneficjenta przyznaje się tylko raz w 
trakcie okresu programowania.

3. Jeśli operacja polega na inwestycji na 
statku rybackim, wsparcie dla danego 
statku rybackiego przyznaje się tylko raz 
w trakcie okresu programowania. Jeśli 
operacja polega na inwestycji 
w indywidualny sprzęt lub w szkolenia, 
wsparcie dla danego beneficjenta przyznaje 
się tylko raz w trakcie okresu 
programowania.

Or. es

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu podnoszenia jakości 
wyładowanych produktów, zwiększania 
efektywności energetycznej, przyczyniania 
się do ochrony środowiska lub poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy EFMR 
może wspierać inwestycje mające na celu 
poprawę infrastruktury portów rybackich 
lub miejsc wyładunku, w tym inwestycje w 
obiekty do zbiórki odpadów, a w 
szczególności odpadów wyrzucanych do 
morza.

1. W celu podnoszenia jakości 
wyładowanych produktów, zwiększania 
efektywności energetycznej, przyczyniania 
się do ochrony środowiska lub poprawy 
bhp i warunków pracy EFMR może 
wspierać inwestycje mające na celu 
poprawę infrastruktury portów rybackich 
lub miejsc wyładunku, w tym inwestycje 
w obiekty do zbiórki odpadów, a 
w szczególności odpadów wyrzucanych do 
morza.

Or. es
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zmniejszenia oddziaływania 
rybołówstwa śródlądowego na środowisko, 
zwiększenia efektywności energetycznej, 
poprawy jakości wyładowanych ryb bądź 
bezpieczeństwa lub warunków pracy 
EFMR może wspierać następujące 
inwestycje:

1. W celu zmniejszenia oddziaływania 
rybołówstwa śródlądowego na środowisko, 
zwiększenia efektywności energetycznej, 
poprawy jakości wyładowanych ryb bądź 
bhp i warunków pracy EFMR może 
wspierać następujące inwestycje:

Or. es

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje na statkach rybackich lub w 
indywidualny sprzęt, o których mowa w 
art. 33, i zgodnie z warunkami określonymi 
w wymienionym artykule;

a) inwestycje na statkach rybackich lub 
w indywidualny sprzęt lub w szkolenia, 
o których mowa w art. 33, i zgodnie 
z warunkami określonymi w wymienionym 
artykule;

Or. es

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze akwakultury EFMR może 
wspierać operacje mające na celu:

1. W celu motywowania do innowacji, 
w tym innowacji społecznych, w sektorze 
akwakultury EFMR może wspierać 
operacje mające na celu:

Or. es
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Poprawka 60
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 
nowych umiejętności zawodowych 
związanych z sektorem akwakultury;

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

Or. es

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę 
doświadczeń oraz najlepszych praktyk 
między przedsiębiorstwami lub 
organizacjami branżowymi z sektora 
akwakultury lub też innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
organami naukowymi lub organami 
promującymi równość szans dla mężczyzn 
i kobiet.

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę 
doświadczeń oraz najlepszych praktyk 
między przedsiębiorstwami lub 
organizacjami branżowymi z sektora 
akwakultury lub też innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
organami naukowymi lub organami 
promującymi równość szans 
i równouprawnienie mężczyzn i kobiet.

Or. es

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszar odpowiednio spójny pod 
względem geograficznym, gospodarczym i 
społecznym, przy szczególnym 
uwzględnieniu sektora rybołówstwa i 
akwakultury, oraz oferujący wystarczające 

b) obszar odpowiednio spójny pod 
względem geograficznym, gospodarczym i 
społecznym, przy szczególnym 
uwzględnieniu sektora rybołówstwa i 
akwakultury.
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zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze w 
celu wspierania wykonalnej lokalnej 
strategii rozwoju.

Or. es

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zagwarantowania, że lokalne 
społeczności w pełni wykorzystują 
możliwości oferowane przez rozwój 
gospodarki morskiej i obszarów 
przybrzeżnych oraz czerpią z tych 
możliwości korzyści.

b) zagwarantowania, że lokalne 
społeczności biorą udział w określaniu 
strategii zintegrowanego rozwoju 
lokalnego i w pełni wykorzystują 
możliwości oferowane przez rozwój 
gospodarki morskiej i obszarów 
przybrzeżnych oraz czerpią z tych 
możliwości korzyści.

Or. es

Poprawka 64
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 
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
grup słabiej reprezentowanych;

Or. es
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Poprawka 65
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 stowarzyszeń reprezentujących 
współmałżonków rybaków 
uczestniczących w działalności rybackiej.

Or. es

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie przygotowawcze obejmuje 
budowanie potencjału, szkolenie i 
tworzenie sieci kontaktów w celu 
przygotowania i wdrożenia lokalnej
strategii rozwoju.

1. Wsparcie przygotowawcze obejmuje 
budowanie potencjału, konsultacje, 
szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej 
strategii rozwoju.

Or. es

Poprawka 67
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 dobrej jakości 
i promowanie innowacji, w tym innowacji 
społecznych, na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury;

Or. es
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Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie różnicowania działalności i 
tworzenia miejsc pracy na obszarach 
rybackich, zwłaszcza w innych sektorach 
gospodarki morskiej;

b) wspieranie różnicowania działalności 
i tworzenia miejsc pracy dobrej jakości na 
obszarach rybackich, zwłaszcza w innych 
sektorach gospodarki morskiej;

Or. es

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspiera się trwały wzrost, zatrudnienie, 
innowacje i nowe technologie w 
powstających i potencjalnych sektorach 
gospodarki morskiej w regionach 
przybrzeżnych, uzupełniając ustalone 
działania sektorowe i krajowe.

c) wspiera się trwały wzrost gospodarczy, 
wysoki poziom zatrudnienia dobrej 
jakości, innowacje, w tym innowacje 
społeczne, i nowe technologie 
w powstających i potencjalnych sektorach 
gospodarki morskiej w regionach 
przybrzeżnych, uzupełniając ustalone 
działania sektorowe i krajowe.

Or. es

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie krajowych sieci, których 
celem jest upowszechnianie informacji, 
budowanie potencjału, wymiana 
najlepszych praktyk i wspieranie 
współpracy między LGD w sektorze 
rybołówstwa na ich terytorium.

b) ustanowienie krajowych sieci, których 
celem jest upowszechnianie informacji, 
budowanie potencjału partnerów 
uczestniczących w realizacji działań 
finansowanych z funduszu, wymiana 
najlepszych praktyk i wspieranie 
współpracy między LGD w sektorze 
rybołówstwa na ich terytorium.
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Or. es

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oddziaływanie EFMR mierzy się w 
odniesieniu do priorytetów Unii, o których 
mowa w art. 6.

Oddziaływanie EFMR mierzy się 
w odniesieniu do priorytetów Unii, o 
których mowa w art. 6, zwłaszcza do 
tworzenia trwałych miejsc pracy.

Or. es

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników 
właściwych dla tych priorytetów Unii. 
Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 151 
ust. 3.

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników 
właściwych dla tych priorytetów Unii, 
w tym stosownych wskaźników 
społecznych. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 151 ust. 3.

Or. es

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) umożliwienie monitorowania zmian 
sytuacji społecznej i zatrudnienia na 
obszarach objętych działaniami funduszu;
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Or. es

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 1 – wiersz 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet EFMR
2. Wspieranie rybołówstwa 
innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy
3. Wspieranie akwakultury innowacyjnej, 
konkurencyjnej i opartej na wiedzy
CT 8: Promowanie zatrudnienia 
i wspieranie mobilności pracowników

Or. es

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 2 – wiersz 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bhp: Istnienie mechanizmu 
zapewniającego skuteczne wdrażanie 
i stosowanie prawodawstwa UE w zakresie 
bhp mającego zastosowanie do sektora 
gospodarki rybnej.

Or. es

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – wiersz 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne wdrażanie i stosowanie 
prawodawstwa UE w zakresie bhp są
zapewnione przez:
- Skuteczne wdrażanie i stosowanie norm 
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UE
- Istnienie krajowej strategii bhp

Or. es


