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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej

W perspektywie następnego okresu programowania finansowego Komisja Europejska 
proponuje nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), który, z jednej strony,
gromadzi środki kwalifikowalne polityki rybołówstwa, a z drugiej - finansowanie nowej 
zintegrowanej polityki morskiej (IMP). Poprzez zjednoczenie obu obszarów polityki w jeden 
instrument finansowy Komisja dąży do uproszczenia i ograniczenia obciążenia 
administracyjnego, a także do ich skonsolidowania w perspektywie nowej IMP.

EFMR zastąpi pięć rozporządzeń: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, rozporządzenie (WE) nr 861/2006 ustanawiające 
wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w 
obszarze prawa morza, przepisy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie funduszu 
gwarancyjnego dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury, rozporządzenie (WE) nr 
791/2007 wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich i oraz Gujany Francuskiej i Reunion.

Wysokość wyasygnowanych środków nowego funduszu wyniesie 6 5000 mln EUR i 
odpowiadają one mniej więcej poziomowi wydatków poniesionych w obecnym okresie 
programowania. Z kwoty tej suma 5 520 mln EUR zostanie przeznaczona w głównej mierze 
na zarządzanie dzielone WPRyb między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, 
zaś 1 047 mln EUR – na bezpośrednie zarządzanie przez Komisję zintegrowaną polityką 
morską oraz na rozwiązania, które mają wspierać wdrażanie obu obszarów polityki.

W obszarze rybołówstwa fundusz odpowiada celom wniosku dotyczącego reformy 
podstawowego rozporządzenia WPRyb, jeśli chodzi o, między innymi, propagowanie 
wykorzystywania bardziej przyjaznych dla zasobów morskich narzędzi połowowych z myślą
o wyeliminowanie odrzutów i ustanowienie maksymalnie podtrzymywalnego połowu (MSY).
Fundusz określa tym samym środki kwalifikowalne przewidziane we wniosku w sprawie 
organizacji wspólnego rynku (OWR) produktów rybołówstwa.

Komisja Europejska wyklucza możliwości przyznawania wsparcia na rzecz trwałego lub 
tymczasowego zaprzestania działalności, ponieważ uważa, że w przyszłości można będzie 
dokonać dostosowania zdolności połowowych za pośrednictwem nowego systemu 
przekazywania uprawnień.
Ponadto sprzyja wspieraniu tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i dąży do stymulowania 
projektów w zakresie innowacji w obszarze rybołówstwa i akwakultury, poprawie trwałego 
charakteru środowiska naturalnego poprzez techniki, które lepiej chronią zasoby i sprzyjają 
walce ze zmianami klimatu.
EFMR w sposób szczególny podkreśla rozwój zatrudnienia w obszarach przybrzeżnych za 
pośrednictwem, między innymi, środków, które przyczyniają się do różnicowania działalności 
morskiej na inne zajęcia, inne niż działalność połowowa. 
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La propuesta sobre el nuevo fondo pretende igualmente reforzar la sostenibilidad social 
reconociendo por primera vez el papel que a menudo desempeñan los cónyuges en las 
empresas pesqueras familiares, en muchos casos sin reconocimiento legal.Wniosek dotyczący 
nowego funduszu zmierza również do wzmocnienia trwałości społecznej, po raz pierwszy 
doceniając rolę, jaką często w rodzinnych przedsiębiorstwach rybackich odgrywają 
małżonkowie, w wielu przypadkach bez jakiegokolwiek prawnego uznania. 

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem środki przewidziane przez Komisję Europejską 
na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego europejskich obszarów przybrzeżnych i w dużej 
mierze podziela cele wniosku. Sprawozdawczyni uznaje za pozytywne wysiłki włożone przez 
Komisję w to, by poprawić poziom życia społeczności zamieszkujących te obszary.

Niemniej jednak podejście Komisji znosi generalnie obciążenie finansowe z działalności 
rybołówczej, która nie przestaje być żywotnym sektorem dla wielu obszarów, opowiadając 
się za większym różnicowaniem na inne formy działalności gospodarki morskiej, na czym 
również skorzysta zintegrowana polityka morska.

Los objetivos del fondo previstos en la propuesta deberían ser redefinidos para reforzar el 
importante papel socioeconómico del sector pesquero y reconocer la función que juegan 
asimismo los sectores de transformación y comercialización en la creación de 
empleo.Przewidziane we wniosku cele funduszu powinny zostać na nowo zdefiniowane, by 
została podkreślona ważna rola społeczno-ekonomiczna sektora rybołówstwa i wzmocniona 
funkcja, jaką w tworzeniu miejsc pracy odgrywają same sektory przetwarzania i 
wprowadzania produktów do obrotu.
Sprawozdawczyni popiera ustanowienie systemu przekazywalnych uprawnień do kwot 
połowowych, o ile ogranicza się on do określonych flot, ale sprzeciwia się zniesieniu pomocy 
publicznej na rzecz trwałego lub tymczasowego zaprzestania działalności połowowej. Środki 
te przyczyniają się do dostosowania zdolności połowowej i służą złagodzeniu kosztów 
gospodarczych ponoszonych w krytycznych sytuacjach, jak np. zakończenie umów w sprawie 
połowów. Niezależnie od tego, czy propozycja Komisji dotycząca wprowadzenia systemu 
zarządzania opartego na przekazywalnych uprawnieniach połowowych zostanie odrzucony 
czy nie, powinno się utrzymać pomoc publiczną, gdyż zanim system ten zacznie rzeczywiście 
oddziaływać na zdolność połowową Unii Europejskiej, musi upłynąć trochę czasu 
koniecznego do dostosowania się do niego. Z wyjątkiem środków polegających na 
kształceniu w dłuższej perspektywie i opracowaniu biznesplanów mających na celu 
zakończenie prowadzenia działalności połowowej, wniosek Komisji przewiduje również 
pewne skąpe środki społeczno-gospodarcze, które mają towarzyszyć rybakom, dlatego środki 
te należy uzupełnić o pomoc publiczną, która rekompensowałaby porzucenie zawodu poprzez 
zaprzestanie korzystania ze statku, jak np. systemy wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę i zryczałtowane stawki. 
Sektor rybołówstwa, podobnie jak inne branże gospodarki, również musi przyczyniać się do 
zwalczania zmian klimatu. W związku z tym nie ma uzasadnienia zniesienie pomocy 
przeznaczonej na poprawę efektywności energetycznej silników, których modernizacja jest 
również ważna dla zapewnienia statkom bezpieczeństwa.
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Ponadto wniosek nie proponuje działań, które ułatwiałyby wymianę pokoleń, co w pewien 
sposób stanowi zaprzeczenie wysiłków zmierzających do pobudzenia rozwoju europejskich 
stref przybrzeżnych.

El sector pesquero se ha visto enfrentado en el pasado a situaciones traumáticas  por 
circunstancias excepcionales, como catástrofes naturales o contaminaciones masivas, sin que 
la Unión Europea disponga de medidas específicas para hacer frente a ese tipo de 
acontecimientos.Sektor rybołówstwa w przeszłości konfrontował się z dramatycznymi 
sytuacjami wynikającymi z wyjątkowych okoliczności, jak katastrofy naturalne lub masowe 
skażenia środowiska, a Unia Europejska wciąż nie dysponuje specyficznymi środkami
pozwalającymi na stawienie czoła takim wydarzeniom. La ponente cree que no se debería 
desaprovechar esta nueva reforma de la Política Pesquera Común para abordar esta 
problemática, por lo que plantea una ayuda específica destinada a paliar acontecimientos 
extraordinarios.Sprawozdawczyni uważa, że powinno się wykorzystać tą nową reformę 
wspólnej polityki rybołówstwa do podjęcia tego zagadnienia i zamierza w związku z tym 
zaproponować specjalną pomoc celem łagodzenia skutków tych nadzwyczajnych wydarzeń. 

Niniejszy projekt opinii wprowadza nową definicję „podmiotu sektora połowowego”, co 
pozwoli w niektórych przypadkach wyjaśnić zakres pojęcia beneficjentów, przewidziany we 
wniosku Komisji Europejskiej, a w innych – rozciągnąć to pojęcie na wszystkich 
pracowników sektora połowowego, w tym rybaków z brzegu. Chodzi o środki przewidziane 
na poprawę bezpieczeństwa i higieny w pracy, które – w ramach wniosku Komisji –
ograniczają się do rybaków „na statku”.

La ponente incorpora asimismo una modificación de la definición de pesca artesanal por 
considerar que ésta no debe basarse únicamente en la eslora, como propone la 
Comisión.Sprawozdawczyni wprowadza również zmianę definicji tradycyjnego rybołówstwa 
łodziowego, gdyż uważa, że powinno się ono opierać jedynie na długości statku, jak to 
proponuje Komisja. Dicha definición cobraría en la reforma especial importancia de salir 
adelante el régimen de derechos de pesca transferibles, del que debería quedar precisamente 
excluida la flota artesanal para evitar la concentración de los recursos pesqueros en manos de 
grandes buques, con el daño socioeconómico que ello implicaría en muchas regiones 
costeras.Wspomniana definicja nabrałaby w reformie nadzwyczajnego znaczenia, by
popchnąć do przodu system zbywalnych uprawnień do połowów, z których powinno się 
wyłączyć właśnie flotę tradycyjnego rybołówstwa łodziowego, by uniknąć koncentracji 
zasobów rybnych w rękach wielkich statków, co miałoby poważne konsekwencje społeczno-
gospodarcze dla licznych regionów przybrzeżnych.

Niniejszy projekt opinii zmienia również tekst Komisji jeśli chodzi o środki dotyczące 
odrzutów i MSY, przeciwstawiając się celom wyznaczonym przez Komisję w obu obszarach 
w ramach wniosku dotyczącego podstawowego rozporządzenie dotyczącego WPRyb.

Jeśli chodzi o środki kwalifikowalne stabilizacji rynku, projekt opinii odzwierciedla obawy 
sektora europejskiego, który przeciwstawia się zniesieniu od 2019 r. dopłat do prywatnego 
przechowywania oraz natychmiastowemu zniesieniu odszkodowań wyrównawczych dla 
sektora połowu tuńczyka. 

W obszarze akwakutury wniosek Komisji jest zbyt restrykcyjny, gdyż ogranicza środki 
funduszu dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw obszaru innowacji. Wielkie przedsiębiorstwa jako 
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jedyne mogą regularnie podejmować konieczne inwestycje i, biorąc pod uwagę, że innowacja 
jest jednym z celów, do jakich dąży ten wniosek, ograniczenia przewidziane przez Komisję 
okazują się sprzeczne w tym względzie. Sprawozdawczyni uważa, że sektor ma duży 
potencjał i trzeba go promować, unikając wprowadzania przeszkód do nowego instrumentu 
finansowego.

Por otra parte, la Comisión no ahonda suficientemente en la mejora de las actividades conexas 
a la actividad extractiva, por lo que este proyecto contiene una serie de enmiendas destinadas 
a ampliar las medidas de apoyo a la transformación y comercialización, sectores que no 
deberían ser excluidos de la aplicación de estrategias de desarrollo local.Ponadto Komisja w 
niedostatecznym stopniu dąży do poprawy działalności powiązanych z działalnością 
połowową, dlatego projekt opini zawiera serię poprawek, których celem jest rozciągnięcie 
środków wsparcia na etapy przetwarzania i wprowadzania produktów do obrotu, czyli na 
sektory, które nie powinny być wyłączone z wdrożenia lokalnych strategii rozwoju.

Reasumując sprawozdawczyni w dużej mierze przychyla się do nowych wytycznych 
wprowadzonych przez Komisję Europejską, proponuje jednak dostosowania, które często są 
spójne z celami wyznaczonymi przez Komisję oraz z innymi celami, w dążeniu do 
przywrócenia tych elementów dawnego Europejskiego Funduszu Rybackiego, które nadal
powinny obowiązywać w następnym okresie programowania finansowego.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2015 r. WPRyb powinna stosować 
podejście ostrożnościowe i podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem. Dlatego też EFMR 

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie celu w 
odniesieniu do maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2020 r. WPRyb powinna stosować 
podejście ostrożnościowe i podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
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powinien przyczyniać się do ochrony 
środowiska morskiego zgodnie z 
założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

rybołówstwem. Dlatego też EFMR 
powinien przyczyniać się do ochrony 
środowiska morskiego zgodnie z 
założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

Or. es

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby 
zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w 
ramach EFMR otrzymywałyby podmioty 
gospodarcze, które ex-ante nie spełniają 
wymogów związanych z interesem 
publicznym dotyczącym ochrony żywych 
zasobów morza. W związku z powyższym 
do takiej pomocy dopuszczone powinny 
zostać tylko te podmioty, które, w ciągu 
konkretnego okresu czasu przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, nie 
uczestniczyły w działalności statków 
rybackich znajdujących się we 
wspólnotowym wykazie statków NNN 
zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 
2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylającego rozporządzenia (WE) nr 
1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie 
dokonały poważnego naruszenia w 

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby 
zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w 
ramach EFMR otrzymywałyby podmioty 
gospodarcze, które ex-ante nie spełniają 
wymogów związanych z interesem 
publicznym dotyczącym ochrony żywych 
zasobów morza. W związku z powyższym 
do takiej pomocy dopuszczone powinny 
zostać tylko te podmioty, które, w ciągu 
konkretnego okresu czasu przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, nie 
uczestniczyły w działalności statków 
rybackich znajdujących się we 
wspólnotowym wykazie statków NNN 
zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 
2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylającego rozporządzenia (WE) nr 
1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie 
dokonały poważnego naruszenia w 



PE494.699v01-00 8/53 PA\911407PL.doc

PL

rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) 
nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) 
nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) 
nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) 
nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) 
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) 
nr 1342/2008 i uchylającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz 
nie dopuściły się naruszenia przepisów 
WPRyb w inny sposób, który szczególnie 
naraża trwałość takich zasobów i stanowi 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich, 
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (zwany dalej 
„MSY”).

rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) 
nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) 
nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) 
nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) 
nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) 
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) 
nr 1342/2008 i uchylającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz 
nie dopuściły się naruszenia przepisów 
WPRyb w inny sposób, który szczególnie 
naraża trwałość takich zasobów i stanowi 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich, 
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków na poziomie 
zbliżonym do maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu (zwanego dalej 
„MSY”).

Or. es

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W kontekście WPRyb spełnienie 
pewnych uwarunkowań ex ante ma 
kluczowe znaczenie, zwłaszcza w 
odniesieniu do przedłożenia wieloletniego 
krajowego planu strategicznego 
dotyczącego akwakultury oraz 
sprawdzonego potencjału 
administracyjnego do spełnienia 
wymogów w zakresie danych dotyczących 
zarządzania rybołówstwem oraz do 

skreślony
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wprowadzenia w życie unijnego systemu 
kontroli, inspekcji i egzekwowania.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja powinna uważniej przyjrzeć się warunkom ex antes, by, o ile to możliwe, zachować 
tylko te, które odnoszą się do poprawy wydajności fundusza.

Poprawka 4

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 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.

Or. es

Poprawka 5

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 

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

zmierzające do osiągniecia tego celu,

Or. es

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów i 
by osiągnąć ten cel konieczne jest 
utrzymanie wsparcia publicznego na rzecz
tymczasowego lub trwałego zaprzestania 
działalności połowowej i programów 
złomowania statków. Ponadto wsparcie w 
ramach EFMR będzie kierowane na 
ustanowienie systemów przekazywalnych 
koncesji połowowych i zarządzanie nimi, 
w celu ograniczenia nadmiernej zdolności 
połowowej i poprawy wyników 
gospodarczych oraz opłacalności 
zaangażowanych w taką działalność 
podmiotów gospodarczych.

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc na rzecz tymczasowego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej pozwoliła 
ograniczyć zdolność floty europejskiej. Wsparcie to służy również złagodzeniu oddziaływania 
społeczno-ekonomiecznego na sytuacje krytyczne w sektorze. Nie byłoby zatem właściwe, 
gdyby je zniesiono.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, 
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na 
celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

(43) Zgodnie ze stopniowym ograniczenie
odrzutów, wprowadzonym przez WPRyb, 
w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na 
celu jak najlepsze wykorzystanie 
przypadkowo złowionych ryb i 
waloryzowanie niedostatecznie 
wykorzystywanych elementów złowionych 
ryb. Ze względu na niewielką ilość 
zasobów oraz aby zmaksymalizować 
wartość złowionych ryb, w ramach EFMR 
należy wspierać inwestycje na statkach 
rybackich mające na celu zwiększenie 
wartości handlowej złowionych ryb.

Or. es

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 9

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, niekorzystnych 
zjawisk pogodowych, nagłych zmian 
jakości wody, chorób lub epidemii 
szkodników, wydatków poniesionych w 
związku ze zbieraniem i usuwaniem 
padłych w hodowli zwierząt, lub też 
zniszczenia obiektów produkcyjnych.

Or. es

Poprawka 10

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 
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 

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

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 
ograniczenia odrzutów, w ramach EFMR 
należy wspierać również przetwarzanie 
niechcianych połowów.

Or. es

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69 a) Specyficzne środki zastosowane do 
regionów najbardziej oddalonych okazały 
sie bardzo korzystne w kompensowaniu 
utrudnień wynikających z ich oddalenia i 
charakteru wyspiarskiego. W 
perspektywie kolejnego okresu 
programowania finansowego powinno się 
dogłębnie zbadać możliwość 
wprowadzenia środków podobnych do 
tych, jakie wprowadzono w tych obszarach 
wyspierskich Unii Europejskiej dzielących
wspólne cechy z regionami, w których 
instrumenty polityki rolnej okazały się 
efektywne. 

Or. es

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 13

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. es
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit piąty

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 
akwakultury oraz określony w ten sposób 
przez dane państwo członkowskie;

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

Or. es

Uzasadnienie

Definicja zaproponowana przez Komisję Europejską nie uwzględnia kontynentalnej 
działalności akwakultury, która jest prowadzona wzdłuż brzegów rzeki, jak np. hodowla 
pstrąga.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zintegrowana polityka morska” (IMP) 
oznacza politykę Unii, której celem jest 
wspieranie skoordynowanego i spójnego 
procesu decyzyjnego, by zmaksymalizować 
zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy 
i spójność społeczną państw 
członkowskich, a zwłaszcza unijnych 
regionów przybrzeżnych, wyspiarskich i 
najbardziej oddalonych, jak również 
sektory gospodarki morskiej, poprzez 
spójną politykę dotyczącą kwestii 
związanych z obszarami morskimi oraz 
odpowiednią współpracę 
międzynarodową;

7) „zintegrowana polityka morska” (IMP)
oznacza politykę Unii, której celem jest 
ustanawianie i stosowanie zintegrowanej 
spójnej, przejrzystej i trwałej procedury 
podejmowania decyzji odnoszącej się do 
oceanów, mórz i regionów przybrzeżnych, 
wyspiarskich i najbardziej oddalonych, jak 
również do sektorów gospodarki morskiej;
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Or. es

Uzasadnienie

Definicja spójna z definicją ustanowioną dla komunikatu Komisji z 10 października 2007 r. 
pt. „Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej”.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit osiemnasty

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 Wspólnoty;

18) „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne”:
oznacza połowy prowadzone przez statki 
rybackie o długości całkowitej wynoszącej 
15 metrów, których dzienny rejs połowowy
nie przekracza 24 godzin;

Or. es

Uzasadnienie

Defenicja łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego nie ogranicza się do samej techniki statku, 
jak jego długość. By móc zdefiniować tę działalność należy uwzględnić inne czynniki, jak np. 
czas trwania połowu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit dziewiętnasty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19 a) „podmiot sektora połowowego”,
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
eksploatuje lub posiada przedsiębiorstwo, 
pracująca na własny rachunek lub 
zatrudniona w przedsiębiorstwie 
rozwijającym działalność związaną z 
jednym z ogniw łańcucha produkcji 
produktów sektora połowowego.
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Or. es

Uzasadnienie

Powinno się wprowadzić definicje, która pokrywa cały sektor połowowy, aby wyjaśnić zakres 
przewidzianej pomocy w nowym rozporządzeniu, z której wszystkie podmioty powinny 
regularnie korzystać, w tym rybacy na tonerach lub rybacy pomocniczy (naprawiający sieci 
lub pakujący produkty sektora połowowego)

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury;

a) promowanie konkurencyjnego 
rybołówstwa i akwakultury, w tym 
działalności przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu, jak również 
stabilności gospodarczej, społecznej i 
środowiskowej tych sektorów; 

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest wzmocnienie składnika społeczno-ekonomicznego 
celów nowego funduszu, gdyż nie można zapomnieć o tym, iż rybołówstwo ma ogromne 
znaczenie dla dobrobytu wielu obszarów przybrzeżnych Unii Europejskiej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 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 tym różnicowanie w 
kierunku innych sektorów gospodarki 
morskiej.

Or. es
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Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje, by podzielić priorytet Komisji Europejskiej. Ponadto uważa, że 
zróżnicowanie nie powinno koniecznie odbywać się poza sektor rybołówstwa. Działalności w 
ramach sektora rybołówstwa mogłyby oferować możliwości zatrudnienia, których nie 
powinno się stale ignorować.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rozwijanie gospodarki morskiej, w tym 
w zakresie walki ze zmianą klimatu;

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje, by podzielić priorytet Komisji Europejskiej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania ex ante skreślony
W odniesieniu do EFMR stosuje się 
uwarunkowania ex ante, o których mowa 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja powinna skrupulatniej zbadać warunki ex antes, aby, o ile to możliwe, zachować 
tylko te, które odnoszą się do poprawy efektywności funduszu.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty gospodarcze, które w inny 
sposób naruszyły przepisy WPRyb, tym 
samym powodując poważne zagrożenie 
dla trwałości odnośnych zasobów.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Ten zapis wniosku Komisji Europejskiej wprowadza niepewność prawną.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia innych przypadków 
naruszania przepisów WPRyb, o których 
mowa w ust. 1 lit. c), które powodują 
poważne zagrożenie dla trwałości 
odnośnych zasobów.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Ten zapis wniosku Komisji Europejskiej wprowadza niepewność prawną.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) budowa nowych statków rybackich lub 
przywóz statków rybackich;
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statków rybackich;

Or. es

Uzasadnienie

Konieczna jest pomoc publiczna odnosząca się do wycofywania z eksploatacji, by 
kontynuować restrukturyzację floty europejskiej i w ten sposób przyczynić się do lepszego 
dostosowania zdolności sektora do dostępnych zasobów. Sprawozdanie Trybunału 
Obrachunkowego na temat funkcjonowania EFR zaleca poprawę efektywności tej pomocy, 
ale w żadnym razie nie opowiada się za jej zniesieniem.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc europejska w postaci zaprzestania działalności połowowej przyczyniła się do 
stawienia czoło krytycznym sytuacjom, minimalizując jednocześnie koszty społeczne, jakie one 
wywołały.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zasoby przeznaczone na wyrównania 
kosztów dla podmiotów z regionów 
najbardziej oddalonych zgodnie z 
przepisami tytułu V rozdział V nie mogą w 
ciągu roku przekroczyć:

5. Zasoby przeznaczone na wyrównania 
kosztów dla podmiotów z regionów 
najbardziej oddalonych zgodnie z 
przepisami tytułu V rozdział V nie mogą w 
ciągu roku przekroczyć:

– kwoty 4 300 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

– kwoty 8.300.000 EUR dla Azorów i 
Madery;

– kwoty 5 800 000 EUR dla Wysp – kwoty 11.600.000 EUR dla Wysp 
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Kanaryjskich; Kanaryjskich;
– kwoty 4 900 000 EUR dla Gujany 
Francuskiej i Reunion.

– kwoty 9.800.000 EUR dla Gujany 
Francuskiej i Reunion.

Or. es

Uzasadnienie

Regiony najbardziej oddalone Unii Europejskiej w dotkliwy sposób odczuwają kryzys 
gospodarczy, a wyskaźniki bezrobocia przekraczają w nich średnią europejski.
Sprawozdawczyni proponuje podwojenie sum przeznaczonych na te regiony, aby 
zrekompensować ich wysokie koszty, ponoszone, by stawić czoła konsekwencjom ich 
oddalenia i charakteru wyspiarskiego. Ogółem proponuje się podwyżkę o 15 mln EUR, która 
to kwota zostałaby potrącona z sumy środków przeznaczonych na bezpośrednie zarządzanie 
EFRM, co zapewni neutralność budżetową.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby budżetowe w ramach zarządzania 
bezpośredniego

Zasoby budżetowe w ramach zarządzania 
bezpośredniego

W ramach EFMR kwotę w wysokości 
1 047 000 000 EUR przeznacza się na 
środki podlegające zarządzaniu 
bezpośredniemu, zgodnie z przepisami 
tytułu VI rozdział I i II. Kwota ta obejmuje 
pomoc techniczną przyznawaną zgodnie z 
przepisami art. 91.

W ramach EFMR kwotę w wysokości 
1 032 000 000 EUR przeznacza się na 
środki podlegające zarządzaniu 
bezpośredniemu, zgodnie z przepisami 
tytułu VI rozdział I i II. Kwota ta obejmuje 
pomoc techniczną przyznawaną zgodnie z 
przepisami art. 91.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna skrupulatnie uzasadnić kwotę wydatków na bezpośrednie 
zarządzanie, ponieważ przewidziana kwota stanowi bardzo wysoki odestek (16%) budżetu 
EFMR. Sprawozdawczyni uważa, że minimalną część środków zastrzeżonych przez Komisję, 
czyli zaledwie 15 mln EUR, można by przenieść do puli środków wyasygnowanych dla 
regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej, które w dotkliwszy sposób, niż reszta 
Unii, odczuwają kryzys gospodarczy.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne dla programu operacyjnego skreślony
Podczas opracowywania programu 
operacyjnego państwa członkowskie biorą 
pod uwagę następujące wytyczne:
a) w odniesieniu do każdego z priorytetów 
Unii w programie uwzględniono 
odpowiednie kombinacje środków w 
sposób logiczny wynikające z oceny ex 
ante oraz analizy mocnych i słabych stron, 
szans i zagrożeń (zwanej dalej „analizą 
SWOT”);
b) program zawiera odpowiednie 
podejście do innowacji oraz łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej;
c) program określa odpowiednie działanie 
mające na celu uproszczenie i ułatwienie 
jego realizacji;
d) w stosownych przypadkach środki 
podejmowane w celu realizacji 
priorytetów Unii dla EFMR, o których 
mowa w art. 6 ust. 3 i 5 niniejszego 
rozporządzenia, są spójne z wieloletnim 
krajowym planem strategicznym dla 
akwakultury, o którym mowa w art. 43 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa].

Or. es

Uzasadnienie

Ten artykuł nie wnosi niczego, gdyż ogranicza się do powtórzenia elementów już zawartych w 
innych częściach rozporządzenia.
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Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie w szeregi beneficjentów pomocy rybaków na tonerach oraz 
inne społeczności sektora połowowego, jak osoby naprawiające sieci lub pakujące produkty 
rybołówstwa, których działalność nie jest objęta zakresem definicji rybaków.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie w szeregi beneficjentów pomocy rybaków na tonerach oraz 
inne społeczności sektora połowowego, jak osoby naprawiające sieci lub pakujące produkty 
rybołówstwa, których działalność nie jest objęta zakresem definicji rybaków.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowo powstające firmy nieprowadzące 
działalności połowowej;

a) nowo powstające firmy, w tym w 
sektorach nieprowadzących działalności 
połowowej;

Or. es

Uzasadnienie

Niezrozumiałe jest, dlaczego zróżnicowanie i tworzenie miejsc pracy powinno odbywać się za 
wszelką cenę poza sektorem rybołówstwa. Działalność połowowa również może przyczynić się 
do osiągniecia tych celów.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Zróżnicowanie i tworzenie miejsc pracy powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
europejskich statków rybackich, nade wszystko w obecnym czasie poważnego kryzysu. 
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nabywnie statków przez młodych 
przedsiębiorców.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej nie zawiera żadnego środka zmierzającego do zapewnienia 
wymiany pokoleń w sektorze rybołówstwa.  Tymczasem powinno się sprzyjać tworzeniu 
miejsc pracy dla młodych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) udziela 
się rybakom, którzy:

Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) udziela 
się podmiotom sektora rybołówstwa 
połowowego, którzy:

Or. es

Uzasadnienie

Zróżnicowanie i tworzenie miejsc pracy powinno dotyczyć całego sektora rybołówstwa.
Terminologia, jaką posługuje się wniosek, nie jest wystarczająco wyrazista.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kwota pomocy finansowej 
przyznawanej na podstawie ust. 1 lit. a) nie 
przekracza 50 % budżetu przewidzianego 
w planie operacyjnym dla każdej operacji i 

6. Kwota pomocy finansowej 
przyznawanej na podstawie ust. 1 lit. a) nie 
przekracza 50 % budżetu przewidzianego 
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jest nie przekracza maksymalnej kwoty 
wynoszącej 50 000 EUR dla każdej 
operacji.

w planie operacyjnym dla każdej operacji.

Or. es

Uzasadnienie

Maksymalna kwota 50 000 EUR jest arbitralna i grozi utraceniem możliwości inwestycyjnych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach 
rybackich

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Or. es

Uzasadnienie

Wszyscy rybacy powinni korzystać z przewiedzianej pomocy, łącznie z rybakami z brzegu, na 
tonerach i pomocniczymi pracownikami rybołówstwa.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu poprawy warunków pracy 
podmiotów sektora połowowego EFMR 
może wspierać inwestycje w indywidualny 
sprzęt, z myślą o poprawie bezpieczeństwa, 
warunków pracy, higieny, jakości
produktów, efektywności energetycznej i 
selektywności pod warunkiem, że nie 
zwiększą one zdolności połowowych.

Or. es
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Uzasadnienie

Wszyscy rybacy powinni korzystać z przewiedzianej pomocy, łącznie z rybakami z brzegu, na 
tonerach i pomocniczymi pracownikami rybołówstwa. Konieczne jest sprecyzowanie 
obszarów, których mogą dotyczyć inwestycje zmierzające do poprawy zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie przyznaje się rybakom lub
właścicielom statków rybackich.

2. Wsparcie przyznaje się podmiotom 
sektora rybołówstwa połowowego i
właścicielom statków rybackich lub 
narzędzi połowowych.

Or. es

Uzasadnienie

Z pomocy mającej na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracy powinni korzystać z 
przwiedzianej pomocy, łącznie z rybakami z brzegu, na tonerach i pomocniczymi 
pracownikami rybołówstwa, jak również właściciele statków i narzędzi połowowych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Te nowe ograniczenia proponowane przez Komisję w zakresie częstotliwości udzielanej 
pomocy przeznaczonej na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa przeszkadają w osiąganiu 
celów, do których dąży ten artykuł. Sprawozdawczyni przeciwstawia się tym ograniczeniom, 
gdyż nie można widzieć z góry, jaka liczba inwestycji będzie konieczna.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 150 w celu określenia 
rodzajów operacji kwalifikujących się do 
wsparcia na mocy ust. 1.

4. Do programu operacyjnego oraz jego 
kryteriów selekcji włącza się operacje 
kwalifikujące się do wsparcia.

Or. es

Uzasadnienie

To nie od Komisji Europejskiej powinno zależeć zatwierdzanie w drodze aktów delegowanych 
rodzajów operacji kwalifikujących się do wsparcia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej statków rybackich;

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc trwałym zaprzestaniu działalności połowowej przyczyniła się w przeszłości do 
restrukturyzacji sektora, a w przyszłości będzie konieczne przystąpienie do nowych 
dostosowań europesjkich zdolności połowowych z myślą o ochronie zasobów morza.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej prowadzonej przez właścicieli 
statków rybackich i rybaków.

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc w tymczasowym zaprzestaniu konieczna jest celem ograniczenia kosztów społecznych 
wynikających z drastycznych cięć zdolności połowowych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej statku rybackiego może się 
dokonać wyłącznie za pośrednictwem 
złomowania lub dostosowania pod 
banderą państwa członkowskiego i 
zarejestrowania go w Unii w zakresie 
działalności niezwiązanej z połowem.

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc w trwałym zaprzestaniu działalności połowowej przyczyniła się do restrukturyzacji 
sektora, ograniczając koszty społeczne drastycznych cięć w zdolnościach połowowej, których 
celem było poprawa ochorny zasobów morskich. Konieczne jest zatem utrzymanie tyego typu 
pomocy niezależnie od tego, czy zostanie wprowadzony system  przekazywalnych uprawnień 
do kwot połowowych.



PE494.699v01-00 30/53 PA\911407PL.doc

PL

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Trwałe zaprzestanie działaności statku 
wiąże się z trwałym pozbawieniem 
zdolności połowowej danego statku, a 
także, w odpowiednim przypadku, koncesji 
połowowej.

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc w trwałym zaprzestaniu działalności połowowej przyczyniła się w przeszłości do 
restrukturyzacji sektora, a w przyszłości będzie konieczne przystąpienie do nowych 
dostosowań europejskich zdolności połowowych, i dlatego należy zachować ten typ pomocy.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej dokonuje się wyłącznie za 
pośrednictwem technicznego 
dostosowania, zgodnie z lit. d) i e) art. 8 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa].

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc w trwałymi tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej przyczyniła się do 
restrukturyzacji sektora poprzez ograniczenie kosztów społecznych środków mających na celu 
ochronę zasobów morskich.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej statków rybackich może się 
dokonać wyłącznie w ramach środka 
ochrony, przewidzianego w art. 7 lit. c) 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa].

Or. es

Uzasadnienie

Trwałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przyczyniły się do restrukturyzacji 
sektora poprzez ograniczenie kosztów społecznych środków mających na celu ochronę 
zasobów morskich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Wsparcie na rzecz stosowania środków 
zarządzania zdolnościami połowowymi

1. W celu zapewnienia skutecznego 
zarządzania zdolnościami połowowymi na 
podstawie art. 34 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] 
EFMR może wspierać:
a. trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej prowadzonej na statkach 
rybackich;
b. tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej właścicieli statków rybackich i 
rybaków, jeśli jest ono konieczne, by 
osiągnięto przewidziane cele trwałego 
zaprzestania działalności połowowej.
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2. Wsparcie przewidziane w ust. 1 
udzielane jest za pośrednictwem planów 
wycofania z ekspolatacji, zatwerdzonych 
przez organ zarządzania EFRM.

Or. es

Uzasadnienie

Zarządzanie zdolnością połowową wymaga solidnych środków wsparcia strukturalnego, by 
zagwarantować jej efektywność dla wszystkich typów połowów i regionów. Powinno się 
utrzymywać wsparcie w zaprzestaniu działalności, niezależnie od tego, czy zostanie 
wprowadzony system uprawnień przekazywalnych do kwot połowowych, gdy skutki takiego 
ograniczenia zdolności połowowej dadzą się odczuć, a i tak dotyczyć będą całości floty.
Konieczne jest poza tym utrzymanie wsparcia zaprzestawania działalności połowowej, by 
sprostać sytuacjom krytycznym, jak zerwanie umów z państwmi trzecimi.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35b
Wsparcie rybaków objętych środkamia 

trwałego zaprzestania działalności 
połowowej statku rybackiego

Aby złagodzić rybakom utratę 
zatrudnienia poprzez trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej statku, na którym 
prowadzą swą działalność, EFMR może 
przyznawać rekompensaty społeczno-
gospodarcze przeznaczone na:
a. wcześniejsze odejścia z sektora 
rybactwa, w tym wcześniejszą emeryturę;
b. jednorazową odprawę dla rybaków, 
którzy przepracowali na statku rybackim 
co najmniej 12 miesiecy. Rekompensata ta 
podlega proporcjonalnemu zwrotowi w 
przypadku powrotu beneficjentów do 
pracy w zawodzie w terminie krótszym niż 
jeden rok od czasu wypłacenia im 
rekompensaty.
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Or. es

Uzasadnienie

Należy ustanowić środki wsparcia społeczno-ekonomicznego, by ulżyć rybakom objętym 
trwałym zaprzestaniem działalności. Sprawozdawczyni nie podziela argumentów Komisji 
skłaniającej się do zniesienia tego wsparcia, co będzie miało poważne koszty społeczne.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zmniejszania oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie, 
wspierania eliminacji odrzutów i 
ułatwiania przejścia na model eksploatacji 
żywych zasobów morskich, która 
odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów
pozwalających wytworzyć MSY, EFMR 
może wspierać inwestycje w sprzęt, które:

1. W celu zmniejszania oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie, 
wspierania ograniczenia odrzutów i 
ułatwiania przejścia na model eksploatacji 
żywych zasobów morskich, która 
odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków na poziomach 
pozwalających zbliżyć się do MSY, EFMR 
może wspierać inwestycje w sprzęt, które:

Or. es

Uzasadnienie

WPRyb musi przyjmować realistyczne cele ochrony zasobów rybnych.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie to przyznaje się dla statku 
rybackiego Unii i rodzaju sprzętu tylko raz 
w trakcie okresu programowania.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ograniczenie proponowane przez Komisję przeszkodzi w realizacji środków, ktorych celem 
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jesy ograniczenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie. Może okazać się, że ten 
sam statek będzie wymagał różnych inwestycji, w związku z tym sprawozdawczyni nie rozumie 
celowości tego nowego organiczenia zaproponowego przez Komisję.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, 
jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym 
mowa w ust. 1, charakteryzuje się 
wyraźnie lepszą selektywnością pod 
względem wielkości lub oddziałuje na 
gatunki niedocelowe w mniejszym stopniu 
niż standardowe narzędzia lub inny sprzęt 
dozwolony przez prawo unijne lub 
odpowiednie prawo krajowe przyjęte przez 
państwa członkowskie w kontekście 
regionalizacji, o której mowa w 
[rozporządzeniu w sprawie WPRyb].

3. Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, 
jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym 
mowa w ust. 1, ograniczają skutki fizyczne 
i biologiczne wywierane przez działalność
połowową.

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja Komisji zbytnio ogranicza zakres pomocy.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizacjom rybaków uznanym przez 
państwo członkowskie.

c) podmiotom sektora rybołówstwa 
połowowego posiadającym narzędzie 
podlegające wymianie, którzy prowadzili 
działalność połowową przez co najmniej 
60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających 
datę złożenia wniosku;

Or. es
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Uzasadnienie

Konieczne jest, by wsparcie objęło wszystkie osoby zaangażowane w działalność rybołówstwa 
połowowego.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Wsparcie mające na celu łagodzenie 
skutków nadzwyczajnych wydarzeń

Celem łagodzenia skutków sytuacji 
gospodarczej wynikłej z nadzwyczajnych 
wydarzeń, które utrudniają normalne 
rozwijanie działalności połowowej, EFMR 
może przyznawać wsparcie na rzecz
tymczasowego zaprzestania działalności 
połowowej właścicielom statków 
rybackich lub rybakom. Wyjątkowe 
okoliczności spowodowane przyjęciem 
środków mających ma celu ochronę 
zasobów rybnych nie uznaje się za skutki 
nadzywczajnych wydarzeń.

Or. es

Uzasadnienie

Poza środkami ochrony zasobów morskich, rozporządzenie EFMR musi dysponować 
instrumentem, który pozwoli stawić czoła nadzwyczajnym sytuacjom, jak katastrofy naturalne 
i masowe skażenia środowiska morskiego, by tymczasowo ulżyć właścicielom statków i 
rybakom dotkniętym ich skutkami.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu przyczyniania się do eliminacji
odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania 

1. W celu przyczyniania się do 
ograniczenia odrzutów i przyłowów oraz 
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przejścia na model eksploatacji żywych 
zasobów morskich, która odbudowuje i 
zachowuje populacje poławianych 
gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć MSY, EFMR 
może wspierać projekty mające na celu 
rozwój lub wprowadzanie nowej wiedzy 
technicznej lub organizacyjnej, która 
prowadzi do zmniejszenia oddziaływania 
działalności połowowej na środowisko lub 
do bardziej zrównoważonego 
wykorzystywania morskich zasobów 
biologicznych.

ułatwiania przejścia na model eksploatacji 
żywych zasobów morskich, która 
odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków na poziomach 
zbliżonych do MSY, EFMR może wspierać 
projekty mające na celu rozwój lub 
wprowadzanie nowej wiedzy technicznej 
lub organizacyjnej, która prowadzi do 
zmniejszenia oddziaływania działalności 
połowowej na środowisko lub do bardziej 
zrównoważonego wykorzystywania 
morskich zasobów biologicznych.

Or. es

Uzasadnienie

Trzeba ustanawiać realistyczne cele.

Poprawka 55

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 przyznaje się wyłącznie 
właścicielom statków rybackich.

Or. es

Uzasadnienie

Ograniczenia proponowane przez Komisję mogłyby ograniczyć zakres celów, polegających 
na dążeniu do zwalczania zmian klimatu. Udzielanie wsparcie w zakresie silników jest 
konieczne, by poprawić efektywność energetyczną. Jej cofnięcie nie można w żaden sposób 
uzasadnić. Ponadto poprawka przywraca możliwość udzielenia, jeśli to możliwe,  różnych 
form wsparcia w tym samym okresie programowania.
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Poprawka 56

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. es

Uzasadnienie

Ograniczenia proponowane przez Komisję mogłyby ograniczyć zakres celów, do których 
osiągnięcia się dąży. Powinno się pozostawić możliwość udzielenia, jeśli to możliwe, różnych 
form wsparcia w tym samym okresie programowania.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porty rybackie, miejsca wyładunku i 
przystanie

Porty rybackie, miejsca wyładunku,
przystanie oraz giełdy rybne

Or. es

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić możliwość poprawy infrastruktury giełd rybnych, które 
są przestarzałe.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu podnoszenia jakości 
wyładowanych produktów, zwiększania 
efektywności energetycznej, przyczyniania 

1. W celu podnoszenia jakości 
wyładowanych produktów, zwiększania 
efektywności energetycznej, przyczyniania 
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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.

się do ochrony środowiska lub poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy, 
zoptymalizowania zaopatrzenia w paliwo, 
wodę, lód i elektryczność, 
zoptymalizowania przechowywania i 
licytacji produktów rybołówstwa i 
doprowadzenia do zinformatyzowanego 
zarządzania działalnością połowową 
EFMR może wspierać inwestycje mające 
na celu poprawę infrastruktury portów 
rybackich lub miejsc wyładunku, w tym 
inwestycje w obiekty do zbiórki odpadów, 
a w szczególności odpadów wyrzucanych 
do morza.

Or. es

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć cele, dla których realizacji przyznaje się wsparcie, również na poprawę 
infrastruktury. Rozporządzenie powinno uwzględnić możliwość poprawy infrastruktury giełd 
rybnych, które są przestarzałe.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie nie obejmuje budowy nowych 
portów, nowych miejsc wyładunku lub 
nowych miejsc do sprzedaży ryb.

4. Wsparcie nie obejmuje budowy nowych 
portów lub nowych miejsc wyładunku.

Or. es

Uzasadnienie

Nie można wyłączać z zakresu pomocy budowy giełd rybnych, gdyż konieczna jest ich 
renowacja z uwagi na przestarzały ich charakter. 
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) różnicowania dochodów przedsiębiorstw 
z sektora akwakultury przez rozwój 
działalności dodatkowej spoza sektora 
akwakultury.

c) różnicowania dochodów przedsiębiorstw 
z sektora akwakultury przez rozwój 
działalności dodatkowej spoza głównej 
działalności sektora akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Możliwe rozwiązanie dla przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, by zróżnicować ich 
dochody, jest prowadzenie działalności uzupełniającej, niezwiązanej z głównym nurtem 
działalności, np. w obszarze środowiska lub turystyki.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) 
przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom 
z sektora akwakultury, pod warunkiem że 
taka działalność dodatkowa spoza sektora 
akwakultury wiąże się z podstawową 
działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą
akwakultury, tak jak w przypadku 
turystyki wędkarskiej, usług w zakresie 
ochrony środowiska świadczonych w 
ramach akwakultury lub działań 
edukacyjnych dotyczących akwakultury.

2. Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) 
przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom 
z sektora akwakultury na działalność 
dodatkową wobec podstawowej 
działalności przedsiębiorstwa w zakresie 
akwakultury, taką jak turystyka 
wędkarska, usługi w zakresie ochrony 
środowiska świadczonych w ramach 
akwakultury lub działania edukacyjne 
dotyczące akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Możliwe rozwiązanie dla przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, by zróżnicować ich 
dochody, jest prowadzenie działalności uzupełniającej, niezwiązanej z głównym nurtem 
działalności, np. w obszarze środowiska lub turystyki.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) promowanie równości szans, 
zwłaszcza w odniesieniu do równości 
płciowej i integracji niepełnosprawnych;

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje rozszerzyć środki w zakresie doradztwa na promowanie 
równości szans w sektorze akwakultury.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) poprawę warunków pracy, 
obejmujących godzenie pracy z życiem 
rodzinnym;

Or. es

Uzasadnienie

Poprawa warunków pracy powinna się znaleźć wśród środków doradztwa dla sektora 
akwakultury.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) 
przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa 
publicznego wyznaczonym do zapewnienia 
usług doradczych dla gospodarstw 

3. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) 
przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa 
publicznego wyznaczonym do zapewnienia 
usług doradczych dla gospodarstw 
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akwakultury. Wsparcie przewidziane w 
ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z 
sektora akwakultury lub organizacjom 
producentów z sektora akwakultury.

akwakultury. Wsparcie przewidziane w 
ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z 
sektora akwakultury lub organizacjom lub 
stowarzyszeniom producentów z sektora 
akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje rozszerzyć na stowarzyszenia producentów wsparcie w zakresie 
zapewnianie usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym lub 
gospodarczym.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), nie przyznaje się dużym 
przedsiębiorstwom z sektora akwakultury.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględniać rolę, jaką odgrywają w obszarze innowacji duże przedsiębiorstwa. Jako 
jedyne dysponuja możliwościami prowadzenia prac w tym zakresie.  Datego nie ma 
uzasadnienia ograniczenie proponowane przez Komisję.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) formy ekstensywnej akwakultury, w tym 
ochronę i poprawę środowiska, 
różnorodności biologicznej i zarządzania 
krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami 
terenów akwakultury.

c) formy akwakultury mające na celu
ochronę i poprawę środowiska, 
różnorodności biologicznej i zarządzania 
krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami 
terenów akwakultury.
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Or. es

Uzasadnienie

Akwakultura ekstensywna niekoniecznie w lepszym stopniu szanuje środowiska naturalne niż 
inne formy akwakultury.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ustanowienie i funkcjonowanie grup 
ochrony sanitarnej w sektorze 
akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Grupy ochrony sanitarnej bardzo sprawnie funkcjonują w sektorze hodowli lądowej.
Sprawozdawczyni proponuje, by objąć wsparciem prace tych grup w obrębie sektora 
akwakultury - jedynego obszaru produkcji zwierzęcej, który nie otrzymuje żadnej pomocy 
wspólnotowej.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kosztów poniesionych w związku ze 
zbieraniem i usuwaniem zwierząt padłych 
w hodowli, tak z przyczyn naturalnych i 
wypadków, jak również ze względu na 
decyzje administracyjne podjęte z uwagi 
na stan zdrowia zwierząt, wymagające 
poświęcenia i unicestwienia własnej 
hodowli.

Or. es
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Uzasadnienie

Koszty, jakie ponoszone są przez hodowców, by zebrać i zniszczyć martwe zwierzęta, sa 
bardzo wysokie. Sprawozdawczyni propnuje włączyć je do środków finansowanych z EFMR 
na opłate składek ubiezpieczających od strat.

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają znaczną reprezentację 
sektorów rybołówstwa i akwakultury.

b) zapewniają wiekszościową reprezentację 
sektorów rybołówstwa i akwakultury.

Or. es

Uzasadnienie

Termin „znaczna” jest dwuznaczny w kontekście przedstawicieli pracowników sektorów 
rybołówstwa i akwakultury w obrębie grup ziałania w sektorze rybołówstwa (LGD).

Poprawka 70

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Różnicowanie działalności gospodarczej nie musi odbywać się w szczególności w innych 
sektorach gospodarki morskiej. Nie można ignorować możliwości, jakie oferuje sektor 
połowowy. 
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyznawane wsparcie może obejmować 
środki przewidziane w rozdziałach I i II 
niniejszego tytułu, pod warunkiem że 
istnieje wyraźne uzasadnienie dla 
zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do 
wsparcia przyznawanego dla operacji 
odpowiadających tym środkom stosuje się 
odpowiednie warunki i stawki udziału na 
operację określone w rozdziałach I i II 
niniejszego tytułu.

2. Przyznawane wsparcie może obejmować 
środki przewidziane w rozdziałach I, II i 
IV niniejszego tytułu, pod warunkiem że 
istnieje wyraźne uzasadnienie dla 
zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do 
wsparcia przyznawanego dla operacji 
odpowiadających tym środkom stosuje się 
odpowiednie warunki i stawki udziału na 
operację określone w rozdziałach I, II i IV
niniejszego tytułu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy włączyć we wdrażanie strategii rozwoju regionalnego operacje przetwarzania i 
wprowadzania na rynek z uwagi na ważną rolę, jaką odgrywają one w generowaniu miejsc 
pracy.

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc finansowa przyznawana rocznie 
nie przekracza następujących wielkości 
procentowych w odniesieniu do średniej 
rocznej wartości produkcji sprzedanej przy 
pierwszej sprzedaży przez członków 
organizacji producentów w okresie 2009-
2011. Jeśli członkowie organizacji 
producentów nie sprzedali żadnych 
produktów w okresie 2009-2011, pod 
uwagę bierze się średnią roczną wartość 
produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych 
trzech lat produkcji prowadzonej przez 
takiego członka:

c) pomoc finansowa przyznawana rocznie 
nie przekracza 2% średniej rocznej 
wartości produkcji sprzedanej przy 
pierwszej sprzedaży przez członków 
organizacji producentów w okresie 2009-
2011. Jeśli członkowie organizacji 
producentów nie sprzedali żadnych 
produktów w okresie 2009-2011, pod 
uwagę bierze się średnią roczną wartość 
produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych 
trzech lat produkcji prowadzonej przez 
takiego członka:

– 1 % w 2014 r.
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– 0,8 % w 2015 r.
– 0,6 % w 2016 r.

– 0,4 % w 2017 r.
– 0,2 % w 2018 r.

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie działalności przechowywania jest jedynym środkiem stabilizacji rynków, jaki 
proponuje Komisja Europejska na przyszły okres programowania. Konieczne jest zachowanie 
tego instrumentu, by stawić czoła wahaniom rynku.

Poprawka 73

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. es

Uzasadnienie

Wsparcie działalności przechowywania jest jedynym środkiem stabilizacji rynków, jaki 
proponuje Komisja Europejska na przyszły okres programowania. Konieczne jest zachowanie 
tego instrumentu, by stawić czoła wahaniom rynku.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
Odszkodowania wyrównacze dla 

producentów tuńczyka
1. EFMR może wspierać odszkodowania 
wyrównawcze dla organizacji 
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producentów w przypadku, gdy poważny 
spadek cen tuńczyka przeznaczonego dla 
przemysłu przetwórczego zagraża
poziomowi dochodów producentów
unijnych.
2. Wsparcie zostaje udzielone wyłącznie 
po spełnieniu warunków przewidzianych 
w [rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia wspólnej organizacji rynku 
produktów rybołówstwa i akwakultury].

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni jest zwolenniczką zachowania odszkodowania wyrównawczego, jakie 
obecnie otrzymują producenci tuńczyka, jako przeciwwagę dla całkowitego i trwałego 
zniesienia taryfy celnej przy wwożeniu do Unii przez producentów z krajów trzecich ryb z 
gatunku tuńczyka przeznaczonych dla przemysłu przetwórczego. Oczywistym jest, że 
producenci europejscy ucierpiliby wraz ze zniesieniem tego wyrównania.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpośredniego wprowadzania do 
obrotu produktów rybołówstwa przez 
rybaków zajmujących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym.

(iii) bezpośredniego wprowadzania do 
obrotu produktów rybołówstwa przez 
rybaków zajmujących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym i rybaków z 
brzegu; 

Or. es

Uzasadnienie

Poławiacze skorupiaków nie moga zostać wyłączeni ze wspierania promocji.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) kampanie komunikacyjne;

Or. es

Uzasadnienie

Prowadzenie kampanii komunikacyjnych przyczyni się do poprawy wprowadzania na rynek 
produktów rybołówstwa i akwakultury. Sprawozdawczyni proponuje zatem włączyć je w 
zakres środków podlegających wsparciu.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) organizacja targów i imprez 
handlowych sektora oraz udział w nich;

Or. es

Uzasadnienie

Należy uzupełnić wniosek Komisji o działania, które zdaniem sprawozdawczyni są konieczne, 
by wzmocnione zostało wprowadzanie na rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera fc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) sprzyjanie innowacji w 
przedsiębiorstwach;

Or. es
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Uzasadnienie

Należy uzupełnić wniosek Komisji o działania, które zdaniem sprawozdawczyni są konieczne, 
by wzmocnione zostało wprowadzanie na rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera fd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) kształcenie, zwłaszcza w obszarze 
innowacji;

Or. es

Uzasadnienie

Należy uzupełnić wniosek Komisji o działania, które zdaniem sprawozdawczyni są konieczne, 
by wzmocnione zostało wprowadzanie na rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera fe) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) poszukiwanie nowych rynków;

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie identyczne do powyższych.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera ff) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) wspieranie wprowadzania do obrotu i 
promocja produktów lokalnych i 
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sezonowych;

Or. es

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w celu poprawy konkurencyjności i 
efektywności gospodarczej 
przedsiębiorstw;

Or. es

Uzasadnienie

Sektor przetwórstwa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu trwałego charakteru sektora 
rybołówstwa i utrzymania tworzenia nowych miejsc pracy. Należy poprawić wniosek Komisji, 
by rozszerzyć zakres pomocy przewidzianej przez EFMR.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w celu poprawy warunków pracy, 
higieny, zdrowia publicznego i jakości;

Or. es

Uzasadnienie

Sektor przetwórstwa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu trwałego charakteru sektora 
rybołówstwa i utrzymania tworzenia nowych miejsc pracy. Należy poprawić wniosek Komisji, 
by rozszerzyć zakres pomocy przewidzianej przez EFMR.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera dc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) w dążeniu do zwiększenia zdolności 
produkcyjnej w przypadku dobrej 
koniunktury rynkowej;

Or. es

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera dd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) w celu wspierania innowacji i badań 
w przedsiębiorstwach i organizacjach 
sektorowych;

Or. es

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera de) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) w celu szkolenia pracowników w 
zakresie innowacji;

Or. es
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera df) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) w celu przywrócenia środków 
socjalnych z myślą o pracownikach;

Or. es

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera dg) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dg) z myślą o środkach mających na celu 
ułatwianie prowadzenia dialogu i 
współpracy między zaintresowanymi 
stronami;

Or. es

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz ogólnych zasad określonych w 
art. 72 [rozporządzenia (UE) nr [...] w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz w 
następstwie decyzji Komisi zatwierdzającej 
program operacyjny, pierwsze płatności 
zaliczkowe dla całego okresu 
programowania wypłacane są przez 
Komisję. Stanowią one 4 % wkładu z 
budżetu Unii Europejskiej na rzecz danego 
programu operacyjnego. Płatności te mogą 
zostać rozłożone na dwie transze w 
zależności od dostępności środków w 

1. Oprócz ogólnych zasad określonych w 
art. 72 [rozporządzenia (UE) nr [...] w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz w 
następstwie decyzji Komisi zatwierdzającej 
program operacyjny, pierwsze płatności 
zaliczkowe dla całego okresu 
programowania wypłacane są przez 
Komisję. Stanowią one 7 % wkładu z 
budżetu Unii Europejskiej na rzecz danego 
programu operacyjnego. Płatności te mogą 
zostać rozłożone na dwie transze w 
zależności od dostępności środków w 
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budżecie. budżecie.

Or. es

Uzasadnienie

W czasie kryzysu finansowego, jak obecnie, nie można ograniczać stawki prefinansowania 
wspólnotowego prgramu operacyjnego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 102 – paragraph 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 55 ust. 7 [rozporządzenia (UE) nr [...] 
w sprawie wspólnych przepisów] wydatki, 
które stają się kwalifikowalne w wyniku 
zmian wprowadzonych do programu na 
podstawie art. 22 ust. 2, są kwalifikowalne 
dopiero od dnia 1 stycznia roku 
następującego po przedłożeniu takich 
zmian.

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 55 ust. 7 [rozporządzenia (UE) nr [...] 
w sprawie wspólnych przepisów] wydatki, 
które stają się kwalifikowalne w wyniku 
zmian wprowadzonych do programu na 
podstawie art. 22 ust. 2, są kwalifikowalne 
dopiero od chwili przedłożenia takich 
zmian.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku gdy organ zarządzania przedkłada zmianę programu, w większości przypadków 
ma to na celu poprawienie lub dostosowanie nowej interwencji do nowych okoliczności, jeśli 
zaś chodzi o jego zastosowanie, powinno móc się go wdrażać od chwili jego przedłożenia, jak 
ma to miejsce w przypadku programów finansowancych z EFR.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – ostatnia część

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja korzysta z tego uprawnienia z 
pełnym poszanowaniem zasady 
proporcjonalności i uwzględniając, że 
nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów 
WPRyb stanowić może poważne 

1. Komisja korzysta z tego uprawnienia z 
pełnym poszanowaniem zasady 
proporcjonalności i uwzględniając, że 
nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów 
WPRyb stanowić może poważne 
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zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji 
żywych zasobów morskich, która 
odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów na poziomie MSY, 
trwałości odpowiednich stad oraz ochrony 
środowiska morskiego.

zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji 
żywych zasobów morskich, która 
odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków na poziomach
zbliżonych do MSY, trwałości 
odpowiednich stad oraz ochrony 
środowiska morskiego.

Or. es

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne uwarunkowania ex ante skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Komisja powinna slrupulatniej zbadać warunki ex antes, aby, o ile to możliwe, zachować 
tylko te, które odnoszą się do poprawy efektywności funduszu.


