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Poprawka 93
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 
ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 
192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 
2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 
ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 
192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 
art. 349;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla potrzeb spójności prawnej należy dodać art. 349 jako podstawę rozporządzenia. Zawarte 
w nim odstępstwa są bowiem w pełni uzasadnione cechami, o których mowa w art. 349 
TFUE, w szczególności w odniesieniu do innych basenów morskich niż te znajdujące się w 
Europie kontynentalnej.

Poprawka 94
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 
ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 
192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 
2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 
ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 
192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 
art. 349;

Or. fr
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Poprawka 95
Younous Omarjee

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 
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.

(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, lub 
przez 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. fr

Uzasadnienie

Włączenie statków rybackich pływających pod banderą i zarejestrowanych w państwach 
trzecich wydaje się nie do zastosowania jeśli chodzi o przyznawanie i kontrolę wsparcia z UE.

Poprawka 96
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 bis) EFMR powinien uwzględniać 
specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych, w pełni przestrzegając art. 
349 TFUE. Położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych i 
specyfika sektora rybołówstwa w tych 
regionach wymagają, aby wspólna 
polityka rybołówstwa i związane z nią 
fundusze, w szczególności EFMR, mogły 
być dostosowywane i dostosowywały się do 
specyfiki, utrudnień, kosztów 
dodatkowych i realiów właściwych dla 
tych regionów, różniących się gruntownie 
od pozostałej części Unii Europejskiej. W 
tym celu można zezwolić na zastosowanie 
w odniesieniu do tych regionów 
szczególnych środków i odstępstw.

Or. fr

Poprawka 97
Ana Miranda

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 

(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, utrzymaniem i
zwiększaniem zatrudnienia i spójności
społecznej i terytorialnej społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego.
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związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

Or. es

Poprawka 98
Younous Omarjee

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 oraz akwakultury do 
generowania wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, oraz z promowaniem 
wszechstronności i zróżnicowania 
działalności połowowej.

Or. fr

Uzasadnienie

1) Jeśli chodzi o tłumaczenie wyrażenia „core priorities ”, proponuje się użycie terminu 
„essentielles” zamiast „absolues ” [nie dotyczy wersji polskiej]. 2) Rozwój wszechstronności 
i zróżnicowania działalności połowowej przyczynia się do zwiększenia odporności podmiotów 
gospodarczych.

Poprawka 99
Patrice Tirolien
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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 oraz akwakultury do 
generowania wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, oraz z promowaniem 
wszechstronności działalności połowowej.

Or. fr

Poprawka 100
Younous Omarjee

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 

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 
perspektywie przyczyniają się do 
tworzenia zrównoważonych warunków 
środowiskowych oraz do rozwoju 
gospodarczego i społecznego tego sektora
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 
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cenach. zaopatrywanie konsumentów w żywność 
po przystępnych cenach.

Or. fr

Poprawka 101
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Finansowanie wydatków ponoszonych 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i 
zintegrowanej polityki morskiej z jednego 
funduszu – EFMR – powinno uwzględniać 
potrzebę uproszczeń oraz zwiększania 
zintegrowania obu obszarów polityki.
Objęcie zarządzaniem dzielonym 
wspólnych organizacji rynku, w tym 
wyrównania kosztów ponoszonych przez 
podmioty z regionów najbardziej 
oddalonych, oraz działań związanych z 
kontrolą i gromadzeniem danych powinno 
w dalszym ciągu przyczyniać się do 
upraszczania procedur administracyjnych i 
zmniejszania obciążenia administracyjnego 
w przypadku zarówno Komisji, jak i 
państw członkowskich, a także powinno 
wiązać się z większą spójnością i 
efektywnością przyznawanego wsparcia.

(11) Finansowanie wydatków ponoszonych 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i 
zintegrowanej polityki morskiej z jednego 
funduszu – EFMR – powinno uwzględniać 
potrzebę uproszczeń oraz zwiększania 
zintegrowania obu obszarów polityki.
Objęcie zarządzaniem dzielonym 
wspólnych organizacji rynku, w tym 
wyrównania kosztów ponoszonych przez 
podmioty z regionów najbardziej 
oddalonych, działań związanych z kontrolą 
i gromadzeniem danych oraz dodatkowych 
narzędzi wdrażania zintegrowanej polityki 
morskiej powinno w dalszym ciągu 
przyczyniać się do upraszczania procedur 
administracyjnych i zmniejszania 
obciążenia administracyjnego w przypadku 
zarówno Komisji, jak i państw 
członkowskich, a także powinno wiązać się 
z większą spójnością i efektywnością 
przyznawanego wsparcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy włączyć część zintegrowanej polityki morskiej do działań w ramach zarządzania 
dzielonego, tak aby uczestniczyć w jej egzekwowaniu w państwach członkowskich.

Poprawka 102
Patrice Tirolien
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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 
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.

(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 oraz 
dodatkowych narzędzi wdrażania 
zintegrowanej polityki morskiej.
Zarządzanie 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. fr

Poprawka 103
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
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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 
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.

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

Or. es

Poprawka 104
Patrice Tirolien

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 

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
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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.

kontrola, powinny mieć formę 
pojedynczych programów operacyjnych 
dla każdego państwa członkowskiego i 
regionalnych programów operacyjnych, 
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.

Or. fr

Poprawka 105
Younous Omarjee

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 

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
kontrola, powinny mieć formę krajowego
programu operacyjnego lub regionalnych 
programów operacyjnych, zgodnie z jego 
strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r.
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować krajowy
program operacyjny lub regionalne 
programy operacyjne. W każdym 
programie należy określić strategię 
osiągania celów w odniesieniu do 
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priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rozwoju obszarów 
wiejskich i politykę spójności.

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.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojedynczy program operacyjny nie jest możliwy ze względu na występowanie w wielu 
państwach Unii Europejskiej różnych basenów morskich, w których odbywają się połowy.

Poprawka 106
Younous Omarjee

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 
szkolenie się przez całe życie, włączenie 
młodych ludzi, współpracę między 
naukowcami a rybakami stymulującą 
upowszechnianie wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR powinien móc wspierać kolejne pokolenia rybaków sprzyjając włączaniu młodych 
ludzi, aby przyczynić się do osiągnięcia celów wspólnych ram strategicznych zwiększenia 
konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury.  Należy zatem zmienić i dodać Art. 31 i 
31 a.
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Poprawka 107
Younous Omarjee

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 rosnącą potrzebę 
zaangażowania rybaków zajmujących się 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym 
oraz innymi rodzajami rybołówstwa w 
dialog społeczny, w ramach EFMR należy 
wspierać organizacje promujące taki dialog 
na odpowiednich forach.

Or. fr

Uzasadnienie

Potrzeba właściwej reprezentacji w dialogu społecznym dotyczy wszystkich europejskich 
rybaków. Konieczne jest takie całościowe podejście.

Poprawka 108
Ana Miranda

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 i 
akwakulturą ekstensywną w dialog 
społeczny w ramach EFMR należy 
wspierać organizacje promujące taki dialog 
na odpowiednich forach na wszystkich 
szczeblach: europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

Or. es
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Poprawka 109
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

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 
wszechstronność zawodowa i 
różnicowanie działalności, zgodnie z art. 3,
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 
właściwych umiejętności zawodowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Unia zbyt mało wspiera wszechstronność w obrębie działalności połowowej, chociaż mogłoby 
to pozwolić przedsiębiorstwom na zwiększenie obrotu i przyczynienie się do zrównoważonego 
gospodarowania zasobami, bez wykraczania poza sektor rybołówstwa. W przypadku kryzysu 
wszechstronność zwiększa znacznie odporność przedsiębiorstw w obliczu braku stabilności na 
rynku i w odniesieniu do zasobów.

Poprawka 110
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 
różnicowanie działalności, oraz w związku 

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 
różnicowanie działalności, oraz w związku 
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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.

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 zakresie działalności 
uzupełniającej rybołówstwo przemysłowe, 
o ile jej wkład finansowy jest niższy niż 
wkład rybołówstwa przemysłowego. W 
drodze wyjątku, uwzględniając również 
konieczność wsparcia dla podmiotów 
gospodarczych, które chcą opuścić sektor 
rybołówstwa i akwakultury, EFMR 
powinien przyczyniać się do 
przebranżowienia poza tymi sektorami, 
obejmując wsparciem nowo powstałe 
firmy i inwestycje w doposażenie statków, 
a także odpowiednie szkolenia 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w danej dziedzinie.

Or. fr

Poprawka 111
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

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 

(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
rybackiej i działalności dodatkowej
poprzez obejmowanie wsparciem nowo 
powstających firm i inwestycji w 
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także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową.

doposażenie statków takich rybaków, a 
także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza inną działalnością połowową.

Or. es

Poprawka 112
Ana Miranda

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 inwestycje dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa i higieny a także poprawy 
warunków mieszkaniowych na statkach 
rybackich.

Or. es

Poprawka 113
Ana Miranda

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 

skreślony
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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.

Or. es

Poprawka 114
Younous Omarjee

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 zarządzania 
działalnością połowową na skalę 
przemysłową powinno sprawić, że sektor 
ten będzie bardziej konkurencyjny. Dlatego 
też w ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów oraz równolegle 
wspierać nowo powstające firmy, 
rozpoczynanie działalności w sektorze 
rybołówstwa i przekazywanie 
przedsiębiorstw.
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Or. fr

Poprawka 115
Patrice Tirolien

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) Aby uczynić z rybołówstwa sektor 
przyszłości w ramach EFMR należy 
wspierać różnicowanie działalności i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
społecznościach zależnych od połowów, 
zwłaszcza w drodze wspierania nowo 
powstających firm i młodych rybaków 
rozpoczynających działalność.

Or. fr

Poprawka 116
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR (41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
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kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie 
środków ochrony, z uwzględnieniem 
różnych uwarunkowań wód unijnych. W 
tym celu konieczne jest opracowanie 
regionalnego podejścia do środków 
ochrony.

kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie 
środków ochrony, z uwzględnieniem 
różnych uwarunkowań wód unijnych. W 
tym celu konieczne jest opracowanie 
regionalnego podejścia do środków 
ochrony, w którym uwzględni się 
wieloletni aspekt zarządzania 
rybołówstwem i potraktuje priorytetowo 
wieloletnie plany uwzględniające 
biologiczne cechy charakterystyczne 
poszczególnych gatunków oraz specyfikę 
każdych połowów.

Or. es

Poprawka 117
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Akwakultura przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego i powstawania 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i 
wiejskich. W związku z powyższym 
kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla 
przedsiębiorstw z sektora akwakultury, 
zwłaszcza dla MŚP, oraz przyczyniał się 
do przyciągania do sektora akwakultury 
nowych rolników. Aby poprawić 
konkurencyjność i wynik gospodarczy 
działań w dziedzinie akwakultury, 
konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i 
rozwój działalności, zwłaszcza 
akwakulturę niezwiązaną z żywnością i 
prowadzoną na morzu.

(47) Akwakultura przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego i powstawania 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i 
wiejskich. W związku z powyższym 
kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla 
przedsiębiorstw z sektora akwakultury,
zwłaszcza dla MŚP, oraz przyczyniał się 
do przyciągania do sektora akwakultury 
nowych rolników. Aby poprawić 
konkurencyjność i wynik gospodarczy 
działań w dziedzinie akwakultury, 
konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i 
rozwój działalności, w szczególności w 
zakresie akwakultury ekstensywnej.

Or. es
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Poprawka 118
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze 
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku z 
powyższym w ramach EFMR należy 
wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład turystykę wędkarską, działania 
edukacyjne lub na rzecz środowiska 
naturalnego.

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze 
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku z 
powyższym w ramach EFMR należy 
wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład działania edukacyjne lub na rzecz 
środowiska naturalnego.

Or. es

Poprawka 119
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze 
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku z 
powyższym w ramach EFMR należy 
wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład turystykę wędkarską, działania 
edukacyjne lub na rzecz środowiska 
naturalnego.

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku z 
powyższym w ramach EFMR należy 
wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład turystykę wędkarską, działania 
edukacyjne, promocyjne lub na rzecz 
środowiska naturalnego.

Or. fr

Poprawka 120
Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Inną istotną formą zwiększania 
dochodów przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury jest podnoszenie wartości ich 
produktów przez ich przetwarzanie oraz 
wprowadzanie do obrotu własnych 
produktów, a także wprowadzanie na rynek 
nowych gatunków o dobrych 
perspektywach rynkowych, tym samym 
różnicując własną produkcję.

(49) Inną istotną formą zwiększania 
dochodów przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury jest podnoszenie wartości ich 
produktów przez ich przetwarzanie oraz 
wprowadzanie do obrotu własnych 
produktów, a także wprowadzanie na rynek 
nowych gatunków biologicznie 
kompatybilnych z istniejącymi gatunkami,
o dobrych perspektywach rynkowych, tym 
samym różnicując własną produkcję.

Or. es

Poprawka 121
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury w 
ramach EFMR należy wspierać działania z 
obszaru akwakultury, które są bardzo 
przyjazne dla środowiska naturalnego, 
przekształcanie przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na 
koncepcji ekozarządzania, 
wykorzystywanie systemów audytu, a 
także przechodzenie na akwakulturę 
ekologiczną. Z tych samych powodów w 
ramach EFMR należy również wspierać 
akwakulturę zapewniającą szczególne 
usługi w zakresie ochrony środowiska.

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury w 
ramach EFMR należy wspierać działania z 
obszaru akwakultury, które są bardzo 
przyjazne dla środowiska naturalnego, 
przekształcanie przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na 
koncepcji ekozarządzania, 
wykorzystywanie systemów audytu, a 
także przechodzenie na akwakulturę 
ekstensywną. Z tych samych powodów w 
ramach EFMR należy również wspierać 
akwakulturę zapewniającą szczególne 
usługi w zakresie ochrony środowiska.

Or. es
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Poprawka 122
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W odpowiedzi na ryzyko związane z 
inwestycjami w działania z obszaru 
akwakultury EFMR powinien przyczyniać 
się do bezpiecznej działalności 
gospodarczej przez objęcie wsparciem 
dostępu do ubezpieczeń gospodarstw 
hodowlanych, tym samym chroniąc dochód 
producentów w razie nadzwyczajnych strat 
w produkcji wynikających w szczególności 
z klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk pogodowych, nagłych zmian 
jakości wody, chorób lub epidemii 
szkodników lub też zniszczenia obiektów 
produkcyjnych.

(54) W odpowiedzi na ryzyko związane z 
inwestycjami w działania z obszaru 
akwakultury EFMR powinien przyczyniać 
się do bezpiecznej działalności 
gospodarczej przez objęcie wsparciem 
dostępu do ubezpieczeń gospodarstw 
hodowlanych, tym samym chroniąc dochód 
producentów w razie nadzwyczajnych strat 
w produkcji wynikających w szczególności 
z klęsk żywiołowych, wycieków ropy, 
braku pełnego uzdatniania wody lub jej 
niewłaściwego uzdatniania, 
niekorzystnych zjawisk pogodowych, 
nagłych zmian jakości wody, chorób lub 
epidemii szkodników lub też zniszczenia 
obiektów produkcyjnych.

Or. es

Poprawka 123
Ana Miranda

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 

(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 innych rodzajów 
działalności gospodarczej w sektorze 
rybołówstwa.
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morskiej.

Or. es

Poprawka 124
Patrice Tirolien

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 i 
akwakultury należy zachęcać do 
innowacyjnego podejścia do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, 
zwłaszcza przez zwiększanie wartości 
produktów rybołówstwa i akwakultury i 
różnicowanie lokalnej gospodarki w 
kierunku nowych rodzajów działalności 
gospodarczej, w tym działalności 
oferowanej przez „błękitny wzrost” oraz 
szersze sektory gospodarki morskiej, 
jednocześnie zachowując i wzmacniając 
lokalne zatrudnienie i przedsiębiorstwa 
sektora rybołówstwa w celu ochrony 
dynamicznego sektora pierwszego na 
wybrzeżu.

Or. fr

Poprawka 125
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
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przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę 
dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach 
EFMR należy wspierać również 
przetwarzanie niechcianych połowów.

przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę i 
zmaksymalizować wartość połowów, w 
szczególności połowów o niskiej wartości 
handlowej, w ramach EFMR należy 
wspierać również przetwarzanie tych
produktów.

Or. fr

Poprawka 126
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Organizacje producentów i 
stowarzyszenia zrzeszające organizacje 
producentów należy traktować w sposób 
priorytetowy przez przyznawanie im 
wsparcia. Należy stopniowo znosić dopłaty 
do przechowywania i pomoc dla planów 
produkcji i wprowadzania na rynek, 
ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło 
swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się 
struktury rynku tego rodzaju produktów w 
UE oraz rosnącego znaczenia silnych 
organizacji producentów.

(62) Organizacje producentów i 
stowarzyszenia zrzeszające organizacje 
producentów należy traktować w sposób 
priorytetowy przez przyznawanie im 
wsparcia. Należy utrzymać dopłaty do 
przechowywania i pomoc dla planów 
produkcji i wprowadzania na rynek.

Or. es
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Poprawka 127
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) W odpowiedzi na rosnącą 
konkurencję, z jaką zmagają się rybacy 
zajmujący się łodziowym rybołówstwem 
przybrzeżnym, w ramach EFMR należy 
wspierać inicjatywy przedsiębiorcze 
rybaków zajmujących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające 
wartość złowionych przez nich ryb, 
zwłaszcza w drodze przetwarzania 
złowionych ryb lub ich bezpośredniego 
wprowadzania na rynek.

(63) W odpowiedzi na rosnącą 
konkurencję, z jaką zmagają się rybacy 
zajmujący się łodziowym rybołówstwem 
przybrzeżnym oraz ze względu na 
uzależnienie niektórych społeczności 
obszarów przybrzeżnych od rybołówstwa, 
w ramach EFMR należy wspierać 
inicjatywy przedsiębiorcze rybaków 
zajmujących się łodziowym rybołówstwem 
przybrzeżnym zwiększające wartość 
złowionych przez nich ryb, zwłaszcza w 
drodze przetwarzania złowionych ryb lub 
ich bezpośredniego wprowadzania na 
rynek.

Or. es

Poprawka 128
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 64 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Działalność połowowa prowadzona w 
najbardziej oddalonych regionach Unii 
Europejskiej natrafia na trudności, 
zwłaszcza z powodu dodatkowych kosztów 
ponoszonych przy wprowadzaniu do 
obrotu niektórych produktów rybołówstwa, 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
określonych w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(64) Działalność połowowa prowadzona w 
najbardziej oddalonych regionach Unii 
Europejskiej natrafia na trudności, 
zwłaszcza z powodu dodatkowych kosztów 
produkcji, przetwarzania i wprowadzania 
do obrotu niektórych produktów 
rybołówstwa i akwakultury, wynikających 
ze szczególnych utrudnień określonych w 
art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
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Or. fr

Poprawka 129
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Aby utrzymać konkurencyjność 
niektórych produktów rybołówstwa 
pochodzących z najbardziej oddalonych 
regionów Unii Europejskiej względem 
podobnych produktów z innych regionów 
Unii Europejskiej, w 1992 r. Unia 
Europejska wprowadziła środki w celu 
wyrównania takich dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez sektor rybołówstwa.
Środki mające zastosowanie w latach 
2007-2013 określono w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 791/2007. Należy 
kontynuować przyznawanie wsparcia w 
celu zrównoważenia dodatkowych kosztów 
wprowadzania do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa w okresie po dniu 
1 stycznia 2014 r.

(65) Aby utrzymać konkurencyjność 
niektórych produktów rybołówstwa i 
akwakultury pochodzących z najbardziej 
oddalonych regionów Unii Europejskiej 
względem podobnych produktów z innych 
regionów Unii Europejskiej, w 1992 r.
Unia Europejska wprowadziła środki w 
celu wyrównania takich dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez sektor 
rybołówstwa. Środki mające zastosowanie 
w latach 2007-2013 określono w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/2007.
Należy kontynuować przyznawanie 
wsparcia w celu zrównoważenia 
dodatkowych kosztów wprowadzania do 
obrotu niektórych produktów rybołówstwa 
w okresie po dniu 1 stycznia 2014 r.
Konieczne jest zwiększenie wsparcia 
oferowanego przez rozporządzenie Rady 
(WE) nr 791/2007, ze skutkiem od dnia 1 
stycznia 2014 r., aby skompensować 
dodatkowe koszty produkcji, 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
przeznaczonych na eksport na rynek 
wspólnotowy lub na rynku lokalnym.

Or. fr

Poprawka 130
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) W obliczu innych warunków 
wprowadzania produktów do obrotu w 
takich najbardziej oddalonych regionach 
oraz ze względu na wahania połowów i 
stad a także popytu określenie produktów 
rybołówstwa kwalifikujących się do 
wyrównania kosztów powinno leżeć w 
gestii zainteresowanych państw 
członkowskich, podobnie jak określenie 
odpowiednich maksymalnych ilości oraz 
kwot takiego wyrównywania kosztów w 
ramach całkowitej kwoty środków 
finansowych przyznanych danemu państwu 
członkowskiego.

(66) W obliczu innych warunków 
produkcji, przetwarzania i wprowadzania 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
obrotu w takich najbardziej oddalonych 
regionach oraz ze względu na wahania 
połowów i stad a także popytu określenie 
produktów lub kategorii produktów
rybołówstwa i akwakultury
kwalifikujących się do wyrównania 
kosztów powinno leżeć w gestii 
zainteresowanych państw członkowskich, 
podobnie jak określenie odpowiednich 
maksymalnych ilości oraz kwot takiego 
wyrównywania kosztów w ramach 
całkowitej kwoty środków finansowych 
przyznanych danemu państwu 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 131
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Państwa członkowskie powinny 
ustalić kwotę wyrównania kosztów na 
poziomie, który pozwala na odpowiednie 
zrównoważenie dodatkowych kosztów 
wynikających ze szczególnych utrudnień w 
regionach najbardziej oddalonych, a 
zwłaszcza kosztów transportu produktów 
na kontynent europejski. Aby uniknąć 
zbyt wysokich kwot w ramach 
wyrównywania kosztów, kwota ta powinna 
być proporcjonalna do dodatkowych 
kosztów, jakie taka pomoc ma 
zrównoważyć, i w żadnym wypadku nie 
może przekraczać 100 % kosztów 
transportu produktów do Europy 

(68) Państwa członkowskie powinny 
ustalić kwotę wyrównania kosztów na 
poziomie, który pozwala na odpowiednie 
zrównoważenie dodatkowych kosztów 
wynikających ze szczególnych utrudnień w 
regionach najbardziej oddalonych. Aby 
uniknąć zbyt wysokich kwot w ramach 
wyrównywania kosztów, kwota ta powinna 
być proporcjonalna do dodatkowych 
kosztów, jakie taka pomoc ma 
zrównoważyć, i w żadnym wypadku nie 
może przekraczać 100 % kosztów 
transportu produktów do Europy 
kontynentalnej i innych związanych z tym 
kosztów. W tym celu należy również wziąć 
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kontynentalnej i innych związanych z tym 
kosztów. W tym celu należy również wziąć 
pod uwagę inne rodzaje interwencji 
publicznej, które mają wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

pod uwagę inne rodzaje interwencji 
publicznej, które mają wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

Or. fr

Uzasadnienie

Pomoc nie może ograniczać wymiany między regionami najbardziej oddalonymi.

Poprawka 132
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68 a) Aby przyczynić się do utrzymania 
działalności połowowej w regionach 
najbardziej oddalonych, EFMR powinien 
wspierać wymianę głównego lub 
pomocniczego silnika statków rybackich, 
budowę nowych portów, finansowanie 
budowy i utrzymania zakotwiczonych 
urządzeń powodujących koncentrację ryb, 
nowych miejsc wyładunku i nowych giełd 
rybnych. Wartość dodana ochrony 
środowiska powinna być ważnym 
kryterium przy wyborze finansowanych 
projektów.

Or. fr

Poprawka 133
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68 a) Biorąc pod uwagę specyfikę 
regionów najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 TFUE, oraz 
ogromną potrzebę wsparcia rozwoju 
gospodarczego tych regionów, a w 
szczególności rybołówstwa i akwakultury, 
w ramach EFMR powinno się przewidzieć 
specjalne środki na rzecz 
współfinansowania wymiany silników, 
budowy nowych portów, nowych miejsc 
wyładunku i nowych giełd rybnych oraz 
specjalnych narzędzi zbiorowego 
zarządzania zasobami, jak zakotwiczone 
urządzenia powodujące koncentrację ryb, 
wykorzystywanych we wdrażaniu 
wieloletniego planu zarządzania
zasobami.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowy punkt preambuły ma na celu zwrócenie uwagi, że specyfika regionów najbardziej 
oddalonych nie powinna być brana pod uwagę tylko z perspektywy POSEI, lecz również 
poprzez dostosowanie innych postanowień wniosku dotyczącego rozporządzenia lub nawet 
poprzez przewidzenie specjalnych środków (takich jak urządzenia powodujące koncentrację 
ryb).

Poprawka 134
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 79 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79) Wzajemne powiązanie niektórych 
systemów informacji prowadzonych przez 
podmioty z tych sektorów może wymagać 
spójnego zmobilizowania ich własnych 
mechanizmów finansowania, z 
zachowaniem zgodności z 
postanowieniami traktatu. Planowanie 

(79) Wzajemne powiązanie niektórych 
systemów informacji prowadzonych przez 
podmioty z tych sektorów może wymagać 
spójnego zmobilizowania ich własnych 
mechanizmów finansowania, z 
zachowaniem zgodności z 
postanowieniami traktatu. Planowanie 
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przestrzenne obszarów morskich i 
zintegrowane zarządzanie strefą 
przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
morskich i regionów przybrzeżnych oraz 
przyczyniają się do realizacji celów 
dotyczących zarządzania opartego na 
ekosystemie i rozwoju powiązań między 
lądem a morzem. Narzędzie te są również 
ważne dla zarządzania różnymi sposobami 
wykorzystywania wybrzeży, mórz i 
oceanów w celu umożliwienia ich 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego 
oraz stymulowania inwestycji 
transgranicznych, zaś wdrożenie 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej zapewni jeszcze ściślejsze 
określenie granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, która 
oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto 
konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat 
świata morskiego oraz stymulowanie 
innowacji przez ułatwianie gromadzenia, 
wymiany, wielokrotnego wykorzystywania 
i upowszechniania danych dotyczących 
oceanów i mórz.

przestrzenne obszarów morskich i 
zintegrowane zarządzanie strefą 
przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
morskich i regionów przybrzeżnych oraz 
przyczyniają się do realizacji celów 
dotyczących zarządzania opartego na 
ekosystemie i rozwoju powiązań między 
lądem a morzem. Narzędzie te są również 
ważne dla zarządzania różnymi sposobami 
wykorzystywania wybrzeży, mórz i 
oceanów w celu umożliwienia ich 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego 
oraz stymulowania inwestycji 
transgranicznych, zaś wdrożenie 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej zapewni jeszcze ściślejsze 
określenie granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, która 
oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto 
konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat 
świata morskiego oraz stymulowanie 
innowacji przez ułatwianie gromadzenia, 
wymiany, wielokrotnego wykorzystywania 
i upowszechniania danych dotyczących 
oceanów i mórz oraz stanu łowisk, 
udostępniając je końcowym 
użytkownikom i ogółowi społeczeństwa.

Or. es

Poprawka 135
Ana Miranda

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 

(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 
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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.

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. Na specjalnych obszarach 
ochrony w rozumieniu art. 6 dyrektywy 
92/43/EWG. art. 4 dyrektywy 
2009/147/WE i art. 13 ust. 4 dyrektywy 
2008/56/WE państwa członkowskie 
prowadzą działalność w zakresie połowów 
i akwakultury tak, aby zmniejszyć wpływ 
tej działalności na tych specjalnych 
obszarach ochrony. Na obszarach 
chronionych należy ograniczyć realizację 
przedsięwzięć w dziedzinie intensywnej 
akwakultury, które mogłyby wpływać na 
zachowanie i ochronę tych obszarów 
chronionych.

Or. es

Poprawka 136
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) W ramach EFMR należy zapewniać 
pomoc techniczną w postaci wsparcia 
przygotowawczego, administracyjnego i 
technicznego, a także wsparcie dla działań 
informacyjnych, tworzenia sieci 
kontaktów, ocen, audytów, badań i 
wymiany doświadczeń, które mają na celu 
ułatwienie wdrażania programu 
operacyjnego i promowanie 
innowacyjnego podejścia i praktyk 
przyczyniających się do prostego i 
przejrzystego procesu wdrażania. Pomoc 

(84) W ramach EFMR należy zapewniać 
pomoc techniczną w postaci wsparcia 
przygotowawczego, administracyjnego i 
technicznego, a także wsparcie dla działań 
informacyjnych, tworzenia sieci 
kontaktów, ocen, audytów, badań i 
wymiany doświadczeń, które mają na celu 
ułatwienie wdrażania programu 
operacyjnego i promowanie 
innowacyjnego podejścia i praktyk 
przyczyniających się do prostego i 
przejrzystego procesu wdrażania, w tym 
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techniczna powinna również obejmować 
ustanowienie europejskiej sieci lokalnych 
grup działania w sektorze rybołówstwa, 
których celem jest budowanie potencjału, 
upowszechnianie informacji, wymiana 
doświadczeń i wspieranie współpracy 
między lokalnymi partnerstwami.

wsparcie na rzecz podmiotów 
gospodarczych i organizacji rybaków, w 
tym środków na rzecz podmiotów i 
organizacji rybackich. Pomoc techniczna 
powinna również obejmować ustanowienie 
europejskiej sieci lokalnych grup działania 
w sektorze rybołówstwa, których celem 
jest budowanie potencjału, 
upowszechnianie informacji, wymiana 
doświadczeń i wspieranie współpracy 
między lokalnymi partnerstwami.

Or. fr

Poprawka 137
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Należy uprościć przepisy i procedury 
dotyczące zobowiązań i płatności, by 
zapewnić regularne przepływy środków 
pieniężnych. Płatności zaliczkowe w 
wysokości 4 % wkładu EFMR powinny 
pomóc w przyśpieszeniu procesu 
wdrażania programu operacyjnego.

(93) Należy uprościć przepisy i procedury 
dotyczące zobowiązań i płatności, by 
zapewnić regularne przepływy środków 
pieniężnych. Płatności zaliczkowe w 
wysokości 7 % wkładu EFMR powinny 
pomóc w przyśpieszeniu procesu 
wdrażania programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 138
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98) Program operacyjny powinien
podlegać monitorowaniu i ocenie w celu 
poprawy jego jakości oraz wykazania 
osiągnięć. Komisja powinna ustanowić 

(98) Programy operacyjne powinny
podlegać monitorowaniu i ocenie w celu 
poprawy jego jakości oraz wykazania 
osiągnięć. Komisja powinna ustanowić 
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ramy wspólnego monitorowania i oceny, 
gwarantując między innymi dostępność 
odpowiednich danych w stosownym 
terminie. W tym kontekście Komisja 
powinna ustanowić wykaz wskaźników i 
ocenić oddziaływanie EFMR w 
odniesieniu do poszczególnych celów.

ramy wspólnego monitorowania i oceny, 
gwarantując między innymi dostępność 
odpowiednich danych w stosownym 
terminie. W tym kontekście Komisja 
powinna ustanowić wykaz wskaźników i 
ocenić oddziaływanie EFMR w 
odniesieniu do poszczególnych celów.

Or. fr

Poprawka 139
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 99 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(99) Odpowiedzialność za monitorowanie 
programu należy podzielić między 
instytucję zarządzającą i komitet 
monitorujący utworzony w tym celu. W 
tym celu należy określić zakres 
obowiązków tych organów.
Monitorowanie programu powinno 
obejmować sporządzenie rocznego 
sprawozdania z realizacji, które jest 
przesyłane Komisji.

(99) Odpowiedzialność za monitorowanie 
programów należy podzielić między 
instytucję zarządzającą i komitet 
monitorujący utworzony w tym celu. W 
tym celu należy określić zakres 
obowiązków tych organów.
Monitorowanie programów powinno 
obejmować sporządzenie rocznego 
sprawozdania z realizacji, które jest 
przesyłane Komisji.

Or. fr

Poprawka 140
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 100 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(100) W celu zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektu 
należy w każdym państwie członkowskim 
uruchomić jedną stronę internetową lub 

(100) W celu zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektu 
należy w każdym państwie członkowskim 
uruchomić jedną stronę internetową lub 
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portal internetowy zawierający informacje 
na temat programu operacyjnego, w tym 
wykaz operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego. Takie 
informacje powinny przekazywać 
szerokiemu kręgowi odbiorców, a w 
szczególności podatnikom w Unii, 
rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz 
tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się 
unijne środki finansowe. W tym celu 
również publikacje odpowiednich danych 
powinny służyć upowszechnianiu 
informacji na temat możliwości 
finansowania oferowanych przez Unię.
Jednak w celu pełnego poszanowania 
podstawowych praw w zakresie ochrony 
danych oraz zgodnie z wyrokiem 
Trybunału w połączonych sprawach 
Schecke, nie należy wymagać 
publikowania imion i nazwisk osób 
fizycznych.

portal internetowy zawierający informacje 
na temat krajowego programu 
operacyjnego lub regionalnych 
programów operacyjnych, w tym wykaz 
operacji wspieranych w ramach każdego 
programu operacyjnego. Takie informacje 
powinny przekazywać szerokiemu kręgowi 
odbiorców, a w szczególności podatnikom 
w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny 
obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje 
się unijne środki finansowe. W tym celu 
również publikacje odpowiednich danych 
powinny służyć upowszechnianiu 
informacji na temat możliwości 
finansowania oferowanych przez Unię.
Jednak w celu pełnego poszanowania 
podstawowych praw w zakresie ochrony 
danych oraz zgodnie z wyrokiem 
Trybunału w połączonych sprawach 
Schecke, nie należy wymagać 
publikowania imion i nazwisk osób 
fizycznych.

Or. fr

Poprawka 141
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 100 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(100) W celu zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektu 
należy w każdym państwie członkowskim 
uruchomić jedną stronę internetową lub 
portal internetowy zawierający informacje 
na temat programu operacyjnego, w tym 
wykaz operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego. Takie 
informacje powinny przekazywać 
szerokiemu kręgowi odbiorców, a w 
szczególności podatnikom w Unii, 
rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz 

(100) W celu zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektu 
należy w każdym państwie członkowskim 
uruchomić jedną stronę internetową lub 
portal internetowy zawierający informacje 
na temat krajowego programu 
operacyjnego lub regionalnych 
programów operacyjnych, w tym wykaz 
operacji wspieranych w ramach każdego 
programu operacyjnego. Takie informacje 
powinny przekazywać szerokiemu kręgowi 
odbiorców, a w szczególności podatnikom 
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tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się 
unijne środki finansowe. W tym celu 
również publikacje odpowiednich danych 
powinny służyć upowszechnianiu 
informacji na temat możliwości 
finansowania oferowanych przez Unię.
Jednak w celu pełnego poszanowania 
podstawowych praw w zakresie ochrony 
danych oraz zgodnie z wyrokiem 
Trybunału w połączonych sprawach 
Schecke19, nie należy wymagać 
publikowania imion i nazwisk osób 
fizycznych.

w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny 
obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje 
się unijne środki finansowe. W tym celu 
również publikacje odpowiednich danych 
powinny służyć upowszechnianiu 
informacji na temat możliwości 
finansowania oferowanych przez Unię.
Jednak w celu pełnego poszanowania 
podstawowych praw w zakresie ochrony 
danych oraz zgodnie z wyrokiem 
Trybunału w połączonych sprawach 
Schecke, nie należy wymagać 
publikowania imion i nazwisk osób 
fizycznych.

Or. fr

Poprawka 142
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego rozwoju obszarów 
rybackich i rybołówstwa śródlądowego,

c) zrównoważonego rozwoju obszarów 
rybackich, rybołówstwa śródlądowego i 
akwakultury,

Or. fr

Poprawka 143
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „obszar rybacki” oznacza obszar 
obejmujący brzeg morza lub jeziora lub 
obejmujący stawy lub estuarium rzeczne i 
charakteryzujący się wysokim poziomem 
zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub 

5) „obszar rybacki i akwakultury” oznacza 
obszar obejmujący brzeg morza lub jeziora 
lub obejmujący stawy lub estuarium 
rzeczne i charakteryzujący się wysokim 
poziomem zatrudnienia w sektorze 
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akwakultury oraz określony w ten sposób 
przez dane państwo członkowskie;

rybołówstwa lub akwakultury oraz 
określony w ten sposób przez dane 
państwo członkowskie;

Or. fr

Poprawka 144
Ana Miranda

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, hodowla lub 
zbieranie organizmów morskich – uznane 
przez państwo członkowskie – bez użycia 
statku rybackiego;

Or. es

Poprawka 145
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16 a) « Projekty zbiorowe »: projekty 
leżące we wspólnym interesie, wspólnie 
wprowadzane w życie przez same 
podmioty gospodarcze lub przez 
organizacje działające w imieniu 
producentów, lub przez inne organizacje 
uznane przez państwo członkowskie, i 
mające na celu przede wszystkim:
a) przyczynianie się w sposób trwały do 
lepszego zarządzania zasobami lub do ich 
lepszej ochrony;
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b) promocję selektywnych metod lub 
sprzętu połowowego oraz zmniejszenie 
przyłowów;
c) wydobycie z dna morskiego 
porzuconego sprzętu połowowego, aby 
zwalczać niezamierzone połowy;
d) poprawę warunków pracy oraz 
bezpieczeństwa;
e) przyczynianie się do przejrzystości 
rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury, w tym w celu 
identyfikowalności produktów;
f) poprawę jakości i bezpieczeństwa 
żywności;
g) rozwój, restrukturyzację lub poprawę 
terenów hodowli w akwakulturze;
h) inwestycje dotyczące sprzętu i 
infrastruktury na potrzeby produkcji, 
przetwórstwa lub handlu łącznie z 
utylizacją odpadów;
i) doskonalenie kwalifikacji zawodowych 
lub rozwój nowych metod i narzędzi 
dydaktycznych;
j) propagowanie partnerstwa pomiędzy 
naukowcami i przedsiębiorcami w 
sektorze rybołówstwa;
k) tworzenie sieci kontaktów, wymianę 
doświadczeń i wzorców postępowania 
pomiędzy organizacjami promującymi 
równość szans dla mężczyzn i kobiet oraz 
pomiędzy innymi zainteresowanymi 
stronami;
l) poprawę zarządzania i kontroli 
warunków dostępu do obszarów 
połowowych, w szczególności poprzez 
przygotowanie lokalnych planów 
zarządzania zatwierdzonych przez 
właściwe organy krajowe;
n) poprawę wewnętrznej i zewnętrznej 
komunikacji organizacji rybaków i 
podmiotów gospodarczych zajmujących 
się akwakulturą oraz organizacji 
producentów.
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Or. fr

Poprawka 146
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16 b) „Organizacje rybaków lub 
podmiotów gospodarczych zajmujących 
się akwakulturą”: uznana przez państwo 
członkowskie organizacja zawodowa 
reprezentująca interesy sektora 
rybołówstwa, której misją jest zarządzanie 
dostępem do zasobów oraz działalnością 
połowową na skalę przemysłową i 
akwakulturą, inna niż organizacje 
producentów określone w rozporządzeniu 
(UE) nr … w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury.

Or. fr

Poprawka 147
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” 
oznacza połowy prowadzone przez statki
rybackie o długości całkowitej poniżej 12
metrów i niekorzystające z narzędzi 
połowowych ciągnionych, które są 
wyszczególnione w tabeli 3 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z 
dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego 
rejestru statków rybackich Wspólnoty25;

18) „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” 
oznacza zbieranie organizmów wodnych 
żyjących w naturalnym środowisku lub 
celowe wykorzystanie środków 
pozwalających na takie zbieranie lub 
łowienie, prowadzone na wybrzeżu lub na 
przyległych połowowych obszarach 
kontynentalnych lub morskich przez
jednostki rybackie mniejsze niż 15
metrów, zarządzane w sposób 
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autonomiczny lub przez przedsiębiorstwa 
rodzinne, z wykorzystaniem selektywnych
narzędzi połowowych i przy długości 
rejsów połowowych nie większej niż 36 
godzin;

Or. es

Poprawka 148
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 19 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19 a) « Projekty zbiorowe »: działania 
leżące we wspólnym interesie, na większą 
skalę niż działania prowadzone normalnie 
przez prywatne przedsiębiorstwa, a więc 
pomoc może być przyznawana 
organizacjom rybaków, organizacjom 
producentów i stowarzyszeniom 
organizacji producentów oraz innym 
strukturom reprezentującym jeden lub 
więcej segmentów sektora rybołówstwa i 
akwakultury, państwu, organom 
publicznym i organizacjom badawczym.

Or. fr

Poprawka 149
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 19 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) „akwakultura” oznacza hodowlę lub 
uprawę organizmów wodnych za pomocą 
technik mających na celu zwiększenia 
produkcji tych organizmów powyżej 
naturalnej zdolności środowiska, 
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rozróżniając między akwakulturą 
ekstensywną a akwakulturą intensywną.

Or. es

Poprawka 150
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19 b) „Systemy zarządzania działalnością 
połowową na skalę przemysłową„ :
zbiorowe mechanizmy przyznawania 
zezwoleń na działalność połowową na 
skalę przemysłową lub zarządzania 
działalnością połowową na skalę krajową, 
regionalną, lokalną lub obejmującą basen 
morski, w odniesieniu do gatunków 
poniżej kwot lub poza kwotami w obszarze 
12 mil lub poza tą granicą. Systemy te są 
wdrażane przez organy publiczne lub 
przez organizacje rybaków.

Or. fr

Poprawka 151
Patrice Tirolien

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 obszarów rybackich 
i akwakultury;

Or. fr
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Poprawka 152
Ana Miranda

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 sektorach gospodarki
morskiej oraz rozwój gospodarki morskiej, 
w tym łagodzenie zmiany klimatu.

Or. es

Poprawka 153
Alain Cadec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) wspieranie rybaków zmuszonych do 
tymczasowego zawieszenia działalności 
oraz ponoszących straty w związku z 
wahaniami cyklu koniunkturalnego w 
wyniku zaistnienia nieprzewidzianych 
trudności.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy kompensować tymczasowe zawieszenia działalności i straty 
ponoszone przez rybaków w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności zewnętrznych.

Poprawka 154
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) odnowa i modernizacja floty 
rybackiej;

Or. fr

Uzasadnienie

Faktem jest, że unijna flota się starzeje (połowa statków ma ponad 25 lat). Ten stan pociąga 
za sobą poważne problemy związane z bezpieczeństwem na statkach i ochroną środowiska 
morskiego. Należy więc – pod pewnymi ściśle określonymi warunkami – wspierać w ramach 
EFMR odnowienie floty poprzez finansowanie zastępowania starych statków statkami 
nowoczesnymi. Inwestycje nie mogą w żadnym przypadku zwiększać zdolności połowowej 
statków.

Poprawka 155
Ana Miranda

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 
bezpieczeństwa lub warunków pracy, 
wspierając promowanie zatrudnienia na 
godziwych warunkach przestrzegających 
europejskich i międzynarodowych 
przepisów prawa pracy i zapewniających 
odpowiednie zabezpieczenie społeczne 
oraz dialog społeczny;

Or. es

Poprawka 156
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 157
Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmniejszenie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie;

a) sprowadzenie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie do 
minimum, a jeżeli to możliwe, 
zapobieżenie mu;

Or. en

Poprawka 158
Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmniejszenie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie;

a) zmniejszenie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie, 
promując stosowanie bardziej 
zrównoważonych narzędzi połowowych;

Or. es

Poprawka 159
Catherine Bearder
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) osiągnięcie dobrego stanu środowiska 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
ramowej w sprawie strategii morskiej.

Or. en

Poprawka 160
Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczanie wiedzy naukowej i 
gromadzenie danych;

a) ze względu na brak wskaźników 
naukowych dotyczących stanu łowisk oraz 
wskaźników gospodarczo-społecznych, 
należy określić i promować dostarczanie 
wiedzy naukowej i gromadzenie danych, a 
także wskaźników w zakresie środowiska 
naturalnego i wskaźników gospodarczo-
społecznych;

Or. es

Poprawka 161

Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na określony okres czasu ze wsparcia w 
ramach EFMR wyłącza się wnioski 
składane przez następujące podmioty 

1. Pomoc przeznaczona na inwestycje jest 
ograniczona do:



AM\914639PL.doc 45/96 PE494.851v02-00

PL

gospodarcze:

a) mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw;
b) przedsiębiorstw niewymienionych w lit. 
a) powyżej, zatrudniających mniej niż 750 
osób i o obrocie niższym niż 200 mln 
EUR.
Państwa członkowskie dbają o 
priorytetowe traktowanie 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstwom.
Na określony okres czasu ze wsparcia w 
ramach EFMR wyłącza się wnioski 
składane przez następujące podmioty 
gospodarcze:

Or. es

Poprawka 162
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowa nowych statków rybackich, 
wycofywanie z eksploatacji lub przywóz 
statków rybackich;

b) przywóz statków rybackich;

Or. fr

Poprawka 163
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowa nowych statków rybackich, 
wycofywanie z eksploatacji lub przywóz 

b) przywóz statków rybackich;
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statków rybackich;

Or. fr

Poprawka 164
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) budowa nowych statków rybackich, z 
wyjątkiem regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. fr

Poprawka 165
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej;

skreślony

Or. fr

Poprawka 166
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) połowy eksperymentalne; skreślony

Or. fr
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Poprawka 167
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) w drodze odstępstwa finansowanie 
zakotwiczonych urządzeń powodujących 
koncentrację ryb w regionach najbardziej 
oddalonych mogłoby odbywać się w 
ramach EFMR.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zachować tradycyjny charakter łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, umożliwiając 
jednocześnie połowy zasobów pelagicznych, w regionach najbardziej oddalonych powinno się 
finansować zakotwiczone urządzenia powodujące koncentrację ryb.

Poprawka 168
Catherine Bearder

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 pprzepisami 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 169
Catherine Bearder
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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

Poprawka 170
Catherine Bearder

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 171
Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) udział floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego w ogólnej flocie rybackiej;

(iii) udział floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i akwakultury ekstensywnej 
w ogólnej flocie rybackiej;

Or. es



AM\914639PL.doc 49/96 PE494.851v02-00

PL

Poprawka 172
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
pojedynczy program operacyjny w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
krajowy program operacyjny lub 
regionalne programy operacyjne w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

Or. fr

Poprawka 173
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
pojedynczy program operacyjny w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
krajowy program operacyjny lub 
regionalne programy operacyjne w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

Or. fr

Poprawka 174
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne dla programu operacyjnego Wytyczne dla programów operacyjnych

Or. fr
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Poprawka 175
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas opracowywania programu 
operacyjnego państwa członkowskie biorą 
pod uwagę następujące wytyczne:

Podczas opracowywania krajowego
programu operacyjnego lub regionalnych 
programów operacyjnych państwa 
członkowskie biorą pod uwagę następujące 
wytyczne:

Or. fr

Poprawka 176
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas opracowywania programu 
operacyjnego państwa członkowskie biorą 
pod uwagę następujące wytyczne:

Podczas opracowywania krajowego
programu operacyjnego lub regionalnych 
programów operacyjnych państwa 
członkowskie biorą pod uwagę następujące 
wytyczne:

Or. fr

Poprawka 177
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) tam, gdzie ma to zastosowanie 
spójność środków podejmowanych w celu 
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realizacji priorytetów Unii dla EFMR, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, oraz 
priorytetowych programów ramowych w 
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. fr

Poprawka 178
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d b) w stosownych przypadkach spójność 
środków podejmowanych w celu realizacji 
priorytetów Unii dla EFMR, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. d) niniejszego 
rozporządzenia, z priorytetowymi 
programami ramowymi w ramach sieci 
Natura 2000, o których mowa w art. 8 ust. 
4 [dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory] oraz z celem 
polegającym na osiągnięciu do 2020 r.
dobrego stanu środowiska określonego w 
dyrektywie ramowej w sprawie strategii 
morskiej.

Or. en

Poprawka 179
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść programu operacyjnego Treść programów operacyjnych

Or. fr

Poprawka 180
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść programu operacyjnego Treść programów operacyjnych

Or. fr

Poprawka 181
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz elementów, o których mowa w art. 
24 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów], program 
operacyjny zawiera:

Oprócz elementów, o których mowa w art. 
24 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów], programy 
operacyjne zawierają:

Or. fr

Poprawka 182
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykazanie stosowania w ramach 
programu adekwatnego podejścia do 
innowacji, środowiska, w tym 
szczególnych potrzeb obszarów sieci 
Natura 2000 oraz łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej;

c) wykazanie stosowania w ramach 
programu adekwatnego podejścia do 
innowacji, środowiska, w tym 
szczególnych potrzeb obszarów sieci 
Natura 2000, w szczególności w 
odniesieniu do ewentualnego wpływu 
akwakultury ekstensywnej, oraz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej;

Or. es

Poprawka 183
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) kryteria warunkowości w odniesieniu 
do zrównoważonego rozwoju, jeżeli 
postanowiono sporządzić tabelę kryteriów 
zrównoważonego rozwoju wykraczającą 
poza obowiązujące przepisy i 
umożliwiającą, po zatwierdzeniu przez 
Komisję, dopłaty do pomocy (załącznik I)

Or. fr

Poprawka 184
Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę sytuacji gospodarczej sektora 
akwakultury i przetwarzania,

– ocenę sytuacji gospodarczej sektora 
akwakultury ekstensywnej i intensywnej, a 
także jej wpływu społeczno-
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gospodarczego, i sektora przetwórstwa,

Or. es

Poprawka 185
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program operacyjny zawiera ponadto 
metody obliczania kosztów uproszczonych, 
kosztów dodatkowych lub utraty 
dochodów zgodnie z art. 103 lub metodę 
obliczania wyrównania zgodnie z 
odpowiednimi kryteriami określonymi dla 
każdego z działań przewidzianych art. 38 
ust. 1.

2. Programy operacyjne zawierają
ponadto metody obliczania kosztów 
uproszczonych, kosztów dodatkowych lub 
utraty dochodów zgodnie z art. 103 lub 
metodę obliczania wyrównania zgodnie z 
odpowiednimi kryteriami określonymi dla 
każdego z działań przewidzianych art. 38 
ust. 1.

Or. fr

Poprawka 186
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program operacyjny zawiera ponadto 
metody obliczania kosztów 
uproszczonych, kosztów dodatkowych lub 
utraty dochodów zgodnie z art. 103 lub 
metodę obliczania wyrównania zgodnie z 
odpowiednimi kryteriami określonymi dla 
każdego z działań przewidzianych art. 38 
ust. 1.

2. Programy operacyjne zawierają
ponadto metody obliczania kosztów 
uproszczonych, kosztów dodatkowych lub 
utraty dochodów zgodnie z art. 103 lub 
metodę obliczania wyrównania zgodnie z 
odpowiednimi kryteriami określonymi dla 
każdego z działań przewidzianych art. 38 
ust. 1.

Or. fr



AM\914639PL.doc 55/96 PE494.851v02-00

PL

Poprawka 187
Patrice Tirolien

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 programy operacyjne 
zawierają 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.

Or. fr

Poprawka 188
Younous Omarjee

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 programy operacyjne 
zawierają 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.

Or. fr
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Poprawka 189
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie programu operacyjnego Zatwierdzanie programów operacyjnych

Or. fr

Poprawka 190
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
zatwierdza program operacyjny.

2. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
zatwierdza programy operacyjne.

Or. fr

Poprawka 191
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzanie zmian do programu 
operacyjnego

Wprowadzanie zmian do programów 
operacyjnych

Or. fr

Poprawka 192
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, zatwierdza zmiany 
wprowadzone do programu operacyjnego.

1. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, zatwierdza zmiany 
wprowadzone do programów 
operacyjnych.

Or. fr

Poprawka 193
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na uwadze nowe priorytety 
określone w decyzji, o której mowa w 
drugim akapicie niniejszego ustępu, 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji – do dnia 31 października roku 
poprzedzającego rok danego wdrożenia –
zmiany wprowadzone do programu 
operacyjnego.

Mając na uwadze nowe priorytety 
określone w decyzji, o której mowa w 
drugim akapicie niniejszego ustępu, 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji – do dnia 31 października roku 
poprzedzającego rok danego wdrożenia –
zmiany wprowadzone do programów 
operacyjnych.

Or. fr

Poprawka 194
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Plan działania na rzecz tradycyjnego 

łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego
1. Państwa członkowskie załączają do 
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programu operacyjnego plan działania na 
rzecz tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego. Zgodnie z 
celami niniejszego rozporządzenia oraz 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb] ten 
plan działania zawiera strategię na rzecz 
rozwoju, konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.
2. Zgodnie z art. 21 Komisja zatwierdza 
plan działania, o którym mowa w ust. 1, 
wraz z programem operacyjnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne ma zasadnicze znaczenie dla żywotności 
terenów przybrzeżnych. W ramach EFMR należy zatem wspierać rozwój, konkurencyjność i 
zrównoważony charakter tego rodzaju rybołówstwa. Poprawka proponuje, aby każde państwo 
członkowskie załączało do swojego programu operacyjnego plan działania zawierający 
środki stosowane w tym celu.

Poprawka 195
Catherine Bearder

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 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty – pod 
warunkiem, że przyczyniają się one do 
realizacji celów określonych w art. 2 i 3a 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb ] –
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.
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Or. en

Poprawka 196
Younous Omarjee

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 
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, nowych lub 
ulepszonych metod zarządzania oraz 
systemów organizacji.

– wspieranie upowszechniania wyników 
badań i innowacji oraz ich gospodarczego 
i handlowego wykorzystywania.

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR powinien obejmować cele wyznaczone w strategii Europa 2020, a w szczególności 
poprawę warunków badań oraz rozwoju technologicznego i innowacji.

Poprawka 197
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) włączanie młodych ludzi do zawodu 
dzięki wspieraniu rozpoczynania 
działalności w łodziowym rybołówstwie 
przybrzeżnym oraz dzięki wspieraniu 
odnawiania pokoleń, w szczególności za 
pomocą przepisów dotyczących 
przenoszenia własności przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 198
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Wspieranie włączania młodych ludzi do 

zawodu
1. Aby zapewnić odnawianie pokoleń 
fachowców, zachowanie i przekazywanie 
wiedzy technicznej i empirycznej 
związanej z rybołówstwem, oraz aby 
zachęcać do tworzenia i utrzymywania 
miejsc pracy w sektorze rybołówstwa, 
EFMR może udzielać wsparcia na 
indywidualne składki rybaków poniżej 40 
roku życia.
2. Wsparcie, którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się nowym producentom 
rozpoczynającym działalność w sektorze, 
pod warunkiem że:
a) posiadają oni odpowiednie 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe;
b) zakładają po raz pierwszy 
mikroprzedsiębiorstwo lub małe 
przedsiębiorstwo w charakterze osoby 
zarządzającej;



AM\914639PL.doc 61/96 PE494.851v02-00

PL

c) przedstawią plan biznesowy w zakresie 
prowadzenia działalności połowowej;
d) mają uprawnienia do połowów 
niezbędne do prowadzenia działalności.
3. Aby zdobyć odpowiednie kompetencje 
zawodowe, rybacy rozpoczynający 
działalność w sektorze mogą korzystać ze 
wsparcia, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
lit. a).

Or. fr

Poprawka 199
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Sprzyjanie włączeniu społecznemu

1. Aby pobudzić przedsiębiorczość w 
sektorze rybołówstwa, EFMR wspiera 
zakładanie przedsiębiorstw w sektorze 
rybołówstwa przez podmioty 
rozpoczynające działalność w sektorze.
Środek ten ma na celu zapewnienie 
odnawiania pokoleń fachowców, 
zachowanie i przekazywanie wiedzy 
technicznej i empirycznej związanej z 
praktyką rybołówstwa oraz zachęcanie do 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy w 
sektorze rybołówstwa. EFMR może 
udzielać wsparcia na:
a) indywidualne składki rybaków poniżej 
40 roku życia, którzy mogą dowieść, że 
przepracowali co najmniej 5 lat jako 
rybacy lub zdobyli równoważne 
wykształcenie zawodowe, i którzy po raz 
pierwszy nabywają w całości lub 
częściowo własność statku o długości 
całkowitej nie przekraczającej 12 m, 
wyposażonego do połowów na morzu i 
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który ma od 5 do 30 lat. Składka ta nie 
może przekraczać 15% kosztu nabycia 
własności ani nie może przekraczać kwoty 
50 000 EUR.
b) pomoc techniczną, prawną i finansową 
przy zakładaniu lub przejmowaniu 
przedsiębiorstw zajmujących się 
projektowaniem i budową statków. Aby 
nabyć odpowiednie kompetencje 
zawodowe, rybacy rozpoczynający 
działalność w sektorze mogą korzystać ze 
wsparcia, o którym mowa w art. 29.
c) umowy o pomocy zawierane między 
fachowcami odchodzącymi z zawodu a 
młodymi ludźmi, którzy chcą przejąć 
przedsiębiorstwo. Pomoc dotyczy 
przekazywania wiedzy i narzędzi przez 
okres od 3 do 5 lat.
2) Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 
przyznaje się podmiotom rozpoczynającym 
działalność w sektorze, pod warunkiem że:
a) posiadają one odpowiednie 
umiejętności i kompetencje zawodowe;
b) po raz pierwszy zakładają 
mikroprzedsiębiorstwo lub małe 
przedsiębiorstwo w charakterze osoby 
zarządzającej takim przedsiębiorstwem;
c) przedstawią plan biznesowy dotyczący 
prowadzenia działalności połowowej;
d) posiadają zezwolenia na połowy 
niezbędne do prowadzenia działalności.
3) Wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c) nie można przyznawać osobom 
spokrewnionym w linii prostej.

Or. fr

Poprawka 200
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia różnicowania 
działalności i tworzenia miejsc pracy poza 
sektorem rybołówstwa EFMR może
wspierać:

1. W celu ułatwienia tworzenia miejsc 
pracy EFMR może przyczyniać się do 
tworzenia przedsiębiorstw w sektorze 
rybołówstwa oraz do rozwoju działalności 
uzupełniającej związanej z działalnością 
połowową.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem EFMR jest pomoc strukturalna dla sektora rybołówstwa, aby zwiększyć jego 
konkurencyjność i zrównoważony charakter. Wspieranie różnicowania działalności 
połowowej w innych sektorach jest z tym celem sprzeczne. Należy natomiast wspierać 
tworzenie przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, umożliwiając jednocześnie rozwój 
działalności uzupełniającej związanej z działalnością połowową.

Poprawka 201
Ana Miranda

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.

skreślona

Or. es

Poprawka 202
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. EFMR może wspierać indywidualne 
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składki rybaków poniżej 40 roku życia, 
którzy przepracowali co najmniej pięć lat 
jako rybacy lub zdobyli równoważne 
wykształcenie zawodowe, i którzy po raz 
pierwszy nabywają w całości lub 
częściowo własność statku rybackiego 
przeznaczonego do tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby przyczynić się do trwałej działalności połowowej, należy w ramach EFMR ułatwiać 
młodym ludziom nabywanie statków, co jest możliwe w ramach obecnie funkcjonującego 
Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Poprawka 203
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Inwestycje w odnowienie floty

1) EFMR może wspierać inwestycje w 
nowe statki rybackie, które są nowo 
wyprodukowane lub używane, w zamian 
za złomowanie starych statków lub zmianę 
ich przeznaczenia, wykorzystując je do 
działalności innej niż połowowa.
2) Wsparcie przyznaje się właścicielom 
statków rybackich.
3) Wsparcie to musi zapewniać wyższy 
poziom bezpieczeństwa, efektywności 
energetycznej i selektywności narzędzi 
połowowych na statkach. Nie może ono 
prowadzić do zwiększenia zdolności 
połowowej.
4) Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 150 w celu określenia 
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kryteriów, na podstawie których można 
uznać statki za stare, i o których mowa w 
ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Faktem jest, że unijna flota się starzeje (połowa statków ma ponad 25 lat). Pociąga to za sobą 
poważne problemy związane z bezpieczeństwem na statkach i ochroną środowiska morskiego.
Należy więc – pod pewnymi ściśle określonymi warunkami – wspierać w ramach EFMR 
odnowienie floty poprzez finansowanie zastępowania starych statków statkami nowoczesnymi.
Inwestycje te nie mogą w żadnym przypadku zwiększać zdolności połowowej.

Poprawka 204
Alain Cadec

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 
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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. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest przeciwny wprowadzeniu przekazywalnych koncesji połowowych. Taki 
przepis spowodowałby, że wartość praw połowowych byłaby wyrażana w pieniądzu, co 
zagrażałoby tradycyjnemu łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu.

Poprawka 205
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla systemów przekazywalnych 
koncesji połowowych w ramach WPRyb

Wsparcie dla wprowadzenia systemu 
zarządzania zawodową działalnością 
połowową

Or. fr

Poprawka 206
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla systemów przekazywalnych 
koncesji połowowych w ramach WPRyb

Wsparcie dla systemów wspierania 
uprawnień do połowów
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Or. es

Poprawka 207
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ustanowienia lub zmiany 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych na podstawie art. 27 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb]
EFMR może wspierać:

1. W celu ustanowienia lub zmiany 
systemów zarządzania zawodową 
działalnością połowową w celu 
racjonalnego i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów, EFMR może 
wspierać:

Or. fr

Poprawka 208
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie i rozwijanie 
technicznych i administracyjnych środków 
koniecznych do stworzenia lub 
funkcjonowania systemu przekazywalnych 
koncesji połowowych;

a) opracowywanie i rozwijanie 
technicznych i administracyjnych środków 
koniecznych do stworzenia lub 
funkcjonowania systemu zarządzania 
zawodową działalnością połowową;

Or. fr

Poprawka 209
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie i rozwijanie 
technicznych i administracyjnych środków 
koniecznych do stworzenia lub
funkcjonowania systemu przekazywalnych 
koncesji połowowych;

a) opracowywanie i rozwijanie 
technicznych i administracyjnych środków 
koniecznych do stworzenia i
funkcjonowania systemów ułatwiających 
priorytetowy dostęp do zasobów w 
przypadku bardziej zrównoważonych 
operacji;

Or. es

Poprawka 210
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udział zainteresowanych stron w 
opracowywaniu i rozwijaniu systemów
przekazywalnych koncesji połowowych;

b) udział zainteresowanych stron w 
opracowywaniu i rozwijaniu systemów
zarządzania działalnością połowową;

Or. fr

Poprawka 211
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) monitorowanie i ocenę systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych;

c) monitorowanie i ocenę tych systemów;

Or. fr

Poprawka 212
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zarządzanie systemami
przekazywalnych koncesji połowowych.

d) zarządzanie tymi systemami.

Or. fr

Poprawka 213
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

2. Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. a), b) i 
c) przyznaje się organom publicznym
zawodowym organizacjom rybackim 
uznanym przez dane państwo 
członkowskie. Wsparcie na podstawie ust. 
1 lit. d) niniejszego artykułu przyznaje się 
organom publicznym, osobom prawnym 
lub fizycznym lub też uznanym
zawodowym organizacjom rybackim
uczestniczącym w zbiorowym zarządzaniu.

Or. fr

Poprawka 214
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się wyłącznie organom 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się organom publicznym, 
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publicznym. osobom fizycznym lub prawnym, 
organizacjom rybackim lub uznanym 
organizacjom producentów 
zaangażowanych we wdrażanie środków 
ochrony w ramach WPRyb.

Or. fr

Poprawka 215
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Pomoc publiczna na ostateczne 

zaprzestanie działalności połowowej
1. EFMR może wspierać finansowanie 
ostatecznego zaprzestania działalności 
połowowej statków rybackich, pod 
warunkiem że wpisuje się to w ramy 
wieloletniego planu, o którym mowa w 
art. 9 rozporządzenia UE nr … w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa.
Ostatecznego zaprzestania działalności 
połowowej statku połowowego dokonuje 
się poprzez:
a) złomowanie statku rybackiego;
b) przeznaczenie statku na działalność 
inną niż połowowa pod banderą danego 
państwa członkowskiego i 
zarejestrowanego we Wspólnocie;
c) przeznaczenie statku na tworzenie 
sztucznych raf. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przeprowadzono ocenę 
wpływu tych operacji na środowisko.
2. Pomoc publiczna na ostateczne 
zaprzestanie działalności połowowej 
wypłacana właścicielom statków 
rybackich ma zastosowanie do zdolności 
połowowej statku, a w danym przypadku 
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do związanych z tym zezwoleń na połowy.
3. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
określa warunki stosowania przepisów 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 216
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35b
Pomoc publiczna na tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej
1. EFMR może wspierać finansowanie 
środków pomocowych dla rybaków i 
właścicieli statków rybackich 
zaprzestających tymczasowo działalności 
połowowej w następujących przypadkach, 
pod warunkiem że wpisuje się to w ramy 
wieloletniego planu określonego w art. 9 
rozporządzenia UE nr…: w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa.
2. Regularne sezonowe zawieszanie 
działalności połowowej nie jest brane pod 
uwagę przy przyznawaniu wyrównań lub 
płatności na podstawie niniejszego 
artykułu.
3. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
określa warunki stosowania przepisów 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 217
Patrice Tirolien
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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) wyznaczanie obszarów sieci NATURA 
2000, selekcję i ustanawianie procedur a 
także 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 218
Patrice Tirolien

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

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) wyznaczanie chronionych obszarów 
morskich, selekcję i ustanawianie 
procedur, a także 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 219
Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W ramach EFMR wspiera się 
badania nad praktykami i narzędziami 
rybackimi, oceną zasobów i wpływem 
działalności połowowej na ekosystem, 
mające na celu sprowadzenie do 
minimum lub uniknięcie szkodliwego 
oddziaływania rybołówstwa na gatunki i 
siedliska morskie.

Or. en

Poprawka 220
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wymianę lub modernizację silników 
głównych lub dodatkowych w celu 
zmniejszenia emisji substancji 
zanieczyszczających lub gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej statków, bez 
zwiększania ich zdolności połowowej;

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR powinien wspierać wymianę silników i ich modernizację. Inwestycje te nie mogą 
prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej statków.

Poprawka 221
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie nie obejmuje wymiany ani 
modernizacji głównych lub dodatkowych 
silników. Wsparcie przyznaje się 
wyłącznie właścicielom statków rybackich 
oraz tylko raz w trakcie okresu 
programowania dla danego statku 
rybackiego.

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie 
właścicielom statków rybackich oraz tylko 
raz w trakcie okresu programowania dla 
danego statku rybackiego.

Or. fr

Uzasadnienie

EFMR powinien wspierać wymianę silników i ich modernizację. Inwestycje te nie mogą 
prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej statków.

Poprawka 222
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie nie obejmuje wymiany ani 
modernizacji głównych lub dodatkowych 
silników. Wsparcie przyznaje się 
wyłącznie właścicielom statków rybackich 
oraz tylko raz w trakcie okresu 
programowania dla danego statku 
rybackiego.

2. Wsparcie nie obejmuje wymiany ani 
modernizacji głównych lub dodatkowych 
silników, z wyjątkiem poprawy warunków 
bezpieczeństwa, jak w przypadku statków 
pomocniczych używanych w sektorze 
owoców morza. Wsparcie przyznaje się 
wyłącznie właścicielom statków rybackich 
oraz tylko raz w trakcie okresu 
programowania dla danego statku 
rybackiego.

Or. es

Poprawka 223
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakość produktów i wykorzystanie 
niechcianych połowów

Jakość produktów morza

Or. fr

Poprawka 224
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu poprawy jakości złowionych ryb
EFMR może wspierać inwestycje w statki 
rybackie w tym względzie.

1. W celu poprawy jakości produktów 
rybołówstwa EFMR może wspierać 
inwestycje w statki rybackie w tym 
względzie.

Or. fr

Poprawka 225
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby pomagać we wprowadzaniu do 
obrotu produktów o niskiej wartości 
handlowej, EFMR może wspierać 
kampanie informacyjne o słabo znanych 
konsumentom produktach rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 226
Patrice Tirolien



PE494.851v02-00 76/96 AM\914639PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i 
art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w 
sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury] w 
celu lepszego wykorzystania niechcianych 
połowów EFMR może wspierać inwestycje 
na statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie niechcianych 
połowów stad handlowych i waloryzację 
niewykorzystanych elementów złowionych 
ryb.

skreślony

Or. fr

Poprawka 227
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie przewidziane w niniejszym 
artykule przyznaje się dla danego statku 
rybackiego lub beneficjenta tylko raz w 
trakcie okresu programowania.

skreślony

Or. fr

Poprawka 228
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
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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.

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, z wyjątkiem odstępstwa 
przewidzianego przez dane państwo 
członkowskie w odniesieniu do podmiotów 
rozpoczynających działalność.

Or. fr

Poprawka 229
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, 
przyznaje się organizacjom producentów i 
organizacjom branżowym w ramach 
projektów zbiorowych.

Or. fr

Poprawka 230
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych w 

przypadku choroby zwierzęcej, skażenia, 
zanieczyszczeń z rozproszonych źródeł, 

incydentu środowiskowego oraz 
nadzwyczajnych warunków klimatycznych
1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
wypłatę rybakom odszkodowania –
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finansowanego z wkładów pieniężnych w 
zatwierdzone fundusze ubezpieczeń 
wzajemnych – przeznaczonego na 
pokrycie strat finansowych 
spowodowanych pojawieniem się ogniska 
choroby zwierzęcej, skażenia, incydentu 
środowiskowego, zanieczyszczenia z 
rozproszonych źródeł uznanego przez 
organy publiczne lub nadzwyczajnych 
warunków klimatycznych. W tym celu 
EFMR może udzielać wsparcia za pomocą 
wkładu finansowego w fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych w celu 
wypłacania rybakom odszkodowań za 
straty finansowe spowodowane ogniskiem 
choroby zwierzęcej, skażeniem, 
zanieczyszczeniem z rozproszonych źródeł, 
incydentem środowiskowym lub 
nadzwyczajnymi warunkami 
klimatycznymi.
2. Do celów niniejszego artykułu:
a) „fundusze wzajemnego inwestowania” 
oznacza system uznany przez państwo 
członkowskie zgodnie z jego 
ustawodawstwem krajowym, 
umożliwiający należącym do niego 
rybakom ubezpieczanie się oraz 
otrzymywanie odszkodowań w przypadku 
strat finansowych spowodowanych 
wystąpieniem ogniska choroby zwierzęcej, 
skażenia, incydentu środowiskowego, 
zanieczyszczenia pochodzącego z 
rozproszonych źródeł uznanego przez 
organy publiczne lub nadzwyczajnych 
warunków klimatycznych;
b) „incydent środowiskowy” oznacza 
konkretny przypadek zanieczyszczenia, 
skażenia lub degradacji stanu środowiska, 
związany z konkretnym wydarzeniem oraz 
mający ograniczony zasięg geograficzny.
Pojęcie to nie obejmuje ogólnych 
zagrożeń dla środowiska, niezwiązanych z 
konkretnym wydarzeniem, takich jak 
zmiany klimatu;
c) „zanieczyszczenie pochodzące z 
rozproszonych źródeł uznane przez organy 
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publiczne” oznacza wszelkie 
zanieczyszczenie, którego źródła nie 
można zlokalizować w jednym punkcie, 
lecz które pochodzi z wielu punktów nie 
dających się policzyć i 
rozprzestrzenionych na dużej powierzchni, 
które zostało uznane przez organy 
publiczne danego państwa 
członkowskiego;
d) „nadzwyczajne warunki klimatyczne” 
oznacza zjawisko mające niekorzystny 
wpływ na działalność lub klęskę 
żywiołową wynikającą z takiego zjawiska.
3. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
określa warunki stosowania przepisów 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka proponuje, aby umożliwić sektorowi rybołówstwa udział w utworzeniu funduszu 
ubezpieczeń wzajemnych na podstawie propozycji zawartej we wniosku w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego EFRROW.

Poprawka 231
Alain Cadec

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. EFMR może wspierać inwestycje 
mające na celu poprawę infrastruktury 
portów rybackich, miejsc wyładunku i hali 
rybnych. Inwestycje te dotyczą przede 
wszystkim:
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a) poprawy jakości i świeżości 
wyładowywanych produktów;
b) poprawy warunków wyładunku, 
przetwarzania, przechowywania i aukcji 
rybnych;
c) środków służących zmniejszeniu 
niechcianych połowów i środków 
służących lepszemu wykorzystaniu 
niechcianych połowów pochodzących ze 
stad mających wartość handlową, jeżeli 
takie połowy zostaną wyładowane, oraz 
środków służących zwiększeniu wartości 
niewykorzystanych części złowionych ryb;
d) efektywności energetycznej;
e) ochrony środowiska naturalnego, w 
szczególności zbiórki, przechowywania i 
unieszkodliwiania odpadów oraz odpadów 
wrzucanych do morza;
f) zwiększenie bezpieczeństwa i poprawy 
warunków pracy;
g) zaopatrzenia w paliwo, lód, wodę i 
elektryczność;
h) sprzętu do konserwacji i naprawy 
statków rybackich;
i) budowy, modernizacji i rozbudowy 
nabrzeża w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w trakcie wyładunku lub 
załadunku;
j) skomputeryzowanego zarządzania 
działalnością połowową;
k) tworzenia sieci portów rybackich, 
miejsc wyładunku i hal rybnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o zwiększenie inwestycji w porty w ramach EFMR, aby uwzględnić strategiczne 
znaczenie, jakie mają one dla konkurencyjności i zrównoważonej działalności połowowej oraz 
obszarów przybrzeżnych.



AM\914639PL.doc 81/96 PE494.851v02-00

PL

Poprawka 232
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42a
Wspieranie tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej
1) EFMR może wspierać finansowanie 
środków pomocowych dla rybaków i 
właścicieli statków rybackich, którzy 
tymczasowo zaprzestają działalności 
połowowej w następujących przypadkach:
a) na podstawie planu wieloletniego, o 
którym mowa w art. 9 [rozporządzenia w 
sprawie WPRyb];
b) w przypadku stosowania środków 
nadzwyczajnych przyjętych przez Komisję, 
o których mowa w art. 13 [rozporządzenia 
w sprawie WPRyb];
c) w przypadku okresu ochronnego 
wprowadzonego na podstawie 
[rozporządzenia w sprawie WPRyb];
d) w przypadku stosowania środków, o 
których mowa w art. 39, podczas okresu 
wymiany silników.
2) Regularne sezonowe zawieszanie 
działalności połowowej nie jest brane pod 
uwagę przy przyznawaniu wyrównań lub 
płatności na podstawie niniejszego 
artykułu.
3) Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 150 w celu szczegółowego 
określenia przepisów dotyczących 
wykonania niniejszego artykułu.

Or. fr
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Uzasadnienie

EFMR powinien wspierać rybaków zmuszonych do tymczasowego zaprzestania działalności, 
zwłaszcza w przypadku stosowania środków nadzwyczajnych lub okresów ochronnych na 
podstawie rozporządzenia podstawowego.

Poprawka 233
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu wspierania form akwakultury o 
wysokim potencjale wzrostu EFMR może 
wspierać inwestycje w rozwój akwakultury 
prowadzonej na morzu lub niezwiązanej z 
żywnością.

1. W celu wspierania form akwakultury o 
wysokim potencjale wzrostu EFMR może 
wspierać inwestycje w rozwój akwakultury 
prowadzonej na morzu lub niezwiązanej z 
żywnością. Wyznacza się obszary 
przeznaczone na akwakulturę na 
otwartym morzu, które znajdują się poza 
wodami śródlądowymi oznaczonymi za 
pomocą linii podstawowych i 
zastrzeżonymi dla akwakultury 
ekstensywnej, łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i hodowli owoców morza.

Or. es

Poprawka 234
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikowanie i tworzenie map 
terenów o warunkach najlepiej 
dopasowanych do rozwoju akwakultury 
oraz, w stosowanych przypadkach, 
uwzględnianie procesów związanych z 
planowaniem przestrzennym obszarów 
morskich;

a) identyfikowanie i tworzenie map 
terenów o warunkach najlepiej 
dopasowanych do rozwoju akwakultury 
oraz, w stosowanych przypadkach, 
uwzględnianie procesów związanych z 
planowaniem przestrzennym obszarów 
morskich, chroniąc ziemie uprawne 
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przeznaczone na tradycyjne uprawy 
ekstensywne, wyznaczając obecne obszary 
produkcji i przylegające obszary 
chronione;

Or. es

Poprawka 235
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w 
sektorze akwakultury EFMR może 
wspierać zakładanie przedsiębiorstw w 
sektorze akwakultury przez rolników 
rozpoczynających działalność.

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w 
sektorze akwakultury EFMR może 
wspierać zakładanie przedsiębiorstw w 
sektorze akwakultury przez drobnych i 
średnich przedsiębiorców w dziedzinie 
akwakultury, wspierając w szczególności 
akwakulturę ekstensywną.

Or. es

Poprawka 236
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFMR może wspierać opracowywanie i 
realizację planów produkcji i 
wprowadzania do obrotu, o których mowa 
w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w 
sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury].

1. EFMR wspiera opracowywanie i 
realizację planów produkcji i 
wprowadzania do obrotu, o których mowa 
w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w 
sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury].

Or. fr
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Uzasadnienie

Przygotowanie i realizacja planów produkcji i wprowadzania do obrotu są kluczowymi 
środkami w ramach wspólnej organizacji rynku i wymagają wsparcia EFMR .

Poprawka 237
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 % w 2014 r. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Stopniowe znoszenie pomocy i procedury proponujące arbitralne współczynniki interwencji 
nie są odpowiednim rozwiązaniem dla problemów rynkowych i problemów z zasobami.
Należy ponownie rozważyć mechanizmy dopłat do przechowywania, uwzględniając przy tym 
cele WPRyb oraz harmonogram ich realizacji, czy to w zakresie MSY, czy też zmniejszenia 
odrzutów.

Poprawka 238
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 0,8 % w 2015 r. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Idem

Poprawka 239
Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 0,6 % w 2016 r. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Idem

Poprawka 240
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c) – tiret czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 0,4 % w 2017 r. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Idem

Poprawka 241
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 0,2 % w 2018 r. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Idem
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Poprawka 242
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
znosi się stopniowo aż do jego całkowitego 
zniesienia w 2019 r.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Stopniowe znoszenie pomocy i procedury proponujące arbitralne współczynniki interwencji 
nie są odpowiednim rozwiązaniem problemów rynkowych i problemów z zasobami. Należy 
ponownie rozważyć mechanizmy dopłat do przechowywania, uwzględniając przy tym cele 
WPRyb oraz harmonogram ich realizacji, czy to w zakresie MSY, czy też zmniejszenia 
odrzutów.

Poprawka 243
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa warunków wprowadzania do 
obrotu:

a) poprawa warunków wprowadzania do 
obrotu, w szczególności w ramach 
przechodzenia na maksymalny 
podtrzymywany połów:

Or. fr

Poprawka 244
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) gatunków zbyt rozpowszechnionych lub 
niedostatecznie eksploatowanych;

skreślony

Or. en

Poprawka 245
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) produktów, których dostawy są 
nieregularne;

Or. fr

Poprawka 246
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) niechcianych połowów wyładowanych 
zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i 
art. 8 lit. b) tiret drugi [rozporządzenia 
(UE) nr w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury];

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wyładowanie wszystkich połowów nie rozwiązuje problemu odrzutów, dlatego też nie należy 
tutaj o nim wspominać. Jedyną alternatywą na wyładowanie wszystkich połowów jest 
wspieranie opracowania i stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych.
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Poprawka 247
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1,
przyznaje się wyłącznie za pośrednictwem 
instrumentów finansowych przewidzianych 
w tytule IV [rozporządzenia (UE) nr […] w 
sprawie wspólnych przepisów].

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1,
można przyznać w szczególności za 
pośrednictwem instrumentów finansowych 
przewidzianych w tytule IV
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów].

Or. fr

Poprawka 248
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFMR może wspierać system
wprowadzony rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 791/2007 w celu wyrównania 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
podmioty gospodarcze zajmujące się 
połowami, uprawą i wprowadzaniem do 
obrotu niektórych produktów rybołówstwa 
i akwakultury z Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, Gujany Francuskiej i 
Reunion.

1. EFMR może wspierać system 
wyrównania dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez podmioty gospodarcze
regionów najbardziej oddalonych przy 
produkcji, przetwarzaniu i wprowadzaniu
do obrotu na wywóz na rynek 
wspólnotowy lub rynek lokalny produktów 
rybołówstwa i akwakultury.

Or. fr

Poprawka 249
Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
wyrównania.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1 produkty lub 
kategorie produktów rybołówstwa i 
akwakultury, które kwalifikują się do
otrzymania wyrównania, maksymalne 
ilości tych produktów oraz kwotę 
wyrównania, nie przekraczając ogólnej 
puli przydzielonej każdemu państwu 
członkowskiemu.

Or. fr

Poprawka 250
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
wyrównania.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie, działając we współpracy z 
właściwymi organami regionalnymi,
określa dla regionów, o których mowa w 
ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i 
akwakultury oraz ilości tych produktów, 
które kwalifikują się do wyrównania.

Or. pt

Poprawka 251
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
wyrównania.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie, we współpracy z 
właściwymi wybieranymi organami 
publicznymi oraz regionalnymi 
organizacjami ds. rybołówstwa, określa 
dla regionów, o których mowa w ust. 1, 
wykaz produktów rybołówstwa i 
akwakultury oraz ilości tych produktów, 
które kwalifikują się do wyrównania.

Or. fr

Poprawka 252
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pochodzących z nielegalnych, 
nieraportowanych lub nieuregulowanych 
połowów.

Or. pt

Poprawka 253
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
Podmioty gospodarcze

1. Wyrównanie jest wypłacane podmiotom 
gospodarczym prowadzącym działalność w 
zakresie rybołówstwa i akwakultury w 
danych regionach.
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2. Zainteresowane państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki, aby 
zadbać o rentowność podmiotów 
gospodarczych otrzymujących 
wyrównanie.

Or. pt

Poprawka 254
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zainteresowane państwa członkowskie 
przedkładają Komisji plan wyrównania dla 
każdego z danych regionów, w tym wykaz 
i ilości, o których mowa w art. 73, poziom 
wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze 
wskazaniem właściwego organu zgodnie z 
przepisami art. 108.

1. Zainteresowane państwa członkowskie, 
działając we współpracy z właściwymi 
organami regionalnymi, przedkładają 
Komisji plan wyrównania dla każdego z 
danych regionów, w tym wykaz i ilości, o 
których mowa w art. 73, poziom 
wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze 
wskazaniem właściwego organu zgodnie z 
przepisami art. 108.

Or. pt

Poprawka 255
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75a
Dostosowanie wykazu i ilości

Aby uwzględnić zmiany sytuacji, 
zainteresowane państwa członkowskie we 
współpracy z właściwymi organami 
regionalnymi mogą dostosować wykaz i 
ilości, o których mowa w art. 73 ust. 2, a 
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także poziom wyrównania przewidziany w 
art. 74.

Or. pt

Poprawka 256
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75a
Szczególne środki na rzecz regionów 

najbardziej oddalonych
Ze względu na specyfikę działalności 
połowowej i akwakultury w regionach 
najbardziej oddalonych, uwzględniając 
art. 349 TFUE oraz fakt, że regiony 
najbardziej oddalone znajdują się w 
basenach i otoczeniu zupełnie różniącym 
się od kontynentu europejskiego, EFMR 
może:
1. wspierać wymianę głównego lub 
dodatkowego silnika statku rybackiego 
wyłącznie przez właściciela unijnego 
statku rybackiego, na którym prowadzono 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat 
poprzedzających datę złożenia wniosku;
2. wspierać na mocy art. 38 niniejszego 
rozporządzenia zakup i konserwację 
urządzeń do koncentracji ryb 
zakotwiczonych i zarządzanych zbiorowo 
w ramach planu wieloletniego;
3. w drodze odstępstwa od art. 41 
niniejszego rozporządzenia wspierać 
budowę nowych portów, nowych miejsc 
wyładunku i nowych hal rybnych;
4. wspierać rozpoczynanie działalności 
przez młodych rybaków, a w szczególności 
budowę nowych statków;
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5. wspierać zakup sprzętu bezpieczeństwa, 
a w szczególności sprzętu obowiązkowego;
6. wspierać środki, które nie są 
przewidziane przez EFMR, a które 
pozwalają uwzględniać specyfikę 
regionów najbardziej oddalonych, zgodnie 
z art. 349 TFUE.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uwzględniać specyfikę regionów najbardziej oddalonych i wnioski składane przez 
rybaków z tych regionów oraz zwiększyć jasność tekstu, proponuje się zebrać w jednym 
artykule środki właściwe tym celom lub podlegające odstępstwom.

Poprawka 257
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowane w ramach 
zarządzania dzielonego
Rozdział IV a – Środki dotyczące 
zintegrowanej polityki morskiej w ramach 
zarządzania dzielonego
Art. 72a EFMR przewiduje możliwość:
1. Zwiększania udziału pracowników 
sektora rybołówstwa i akwakultury we 
wdrażaniu zintegrowanej polityki 
morskiej.
Do otrzymania wsparcia kwalifikują się 
następujące operacje:
a) kartografia obszarów rybołówstwa lub 
akwakultury,
b) ocena społeczno-ekonomiczna 
działalności połowowej lub akwakultury,
c) udział w konsultacjach,
d) wypróbowywanie metod zarządzania,
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e) współpraca transgraniczna lub 
transnarodowa między organizacjami 
rybackimi, w tym z organizacjami z 
państw nienależących do Unii;
2. Wspierania morskiego planowania 
przestrzennego oraz zintegrowanego 
zarządzania obszarami przybrzeżnymi 
poprzez wspieranie:
a) regionalnych lub lokalnych działań 
zmierzających do tworzenia sieci 
współpracy,
b) pilotażowych działań, w szczególności 
w dziedzinie zwalczania zanieczyszczeń na 
morzu i zapobiegania im oraz w dziedzinie 
bezpieczeństwa na morzu.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres.  Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Poprawka 258
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) pomoc techniczna na mocy art. 51 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczących funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
[.../...].

Or. fr
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Poprawka 259
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają dla 
każdego programu operacyjnego 
ustanowienie odpowiedniego systemu 
zarządzania i kontroli zapewniającego 
przejrzysty przydział i rozdział funkcji 
pomiędzy instytucją zarządzającą, agencją 
płatniczą a jednostką certyfikującą.
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania systemów przez cały okres 
programu.

Państwa członkowskie zapewniają dla 
każdego programu operacyjnego 
ustanowienie odpowiedniego systemu 
zarządzania i kontroli zapewniającego 
przejrzysty przydział i rozdział funkcji 
pomiędzy instytucją zarządzającą, agencją 
płatniczą a jednostką certyfikującą.
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania systemów przez cały okres 
programu krajowego lub programów 
regionalnych.

Or. fr

Poprawka 260
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają dla 
każdego programu operacyjnego 
następujące organy:

1. Państwa członkowskie we współpracy z 
organami regionalnymi i lokalnymi oraz 
przedstawicielami sektora rybołówstwa i 
akwakultury wyznaczają dla każdego
krajowego programu operacyjnego lub 
programów regionalnych następujące 
organy:

Or. fr
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Poprawka 261
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucję zarządzającą odpowiedzialną 
za zarządzanie danym programem, którą 
może być publiczny lub prywatny podmiot 
działający na poziomie krajowym lub 
regionalnym, albo samo państwo 
członkowskie, jeżeli wykonuje to zadanie;

a) instytucję zarządzającą odpowiedzialną 
za zarządzanie danym programem, którą 
może być publiczny lub prywatny podmiot 
działający na poziomie krajowym lub 
regionalnym, albo samo państwo 
członkowskie lub region, jeżeli wykonuje 
to zadanie;

Or. es

Poprawka 262
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr


