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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)
Należy ustanowić Europejski
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na
okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu
powinno być kierowanie środków
finansowych z budżetu Unii na wspieranie
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb),
unijnej polityki morskiej oraz
międzynarodowych zobowiązań Unii
w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie
finansowanie stanowi bardzo ważne
narzędzie, które wspiera zrównoważone
rybołówstwo i ochronę żywych zasobów
morza, zapewnia bezpieczeństwo
żywnościowe dzięki dostawom produktów
rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój
zrównoważonej niebieskiej gospodarki
oraz przyczynia się do zdrowego stanu,
bezpieczeństwa i czystości mórz
i oceanów, ochrony na nich, a także do
zrównoważonego zarządzania nimi.

(1)
Należy ustanowić Europejski
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na
okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu
powinno być kierowanie środków
finansowych z budżetu Unii na wspieranie
wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa
(WPRyb), dyrektywy ramowej w sprawie
strategii morskiej, unijnej polityki
morskiej oraz międzynarodowych
zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania
oceanami. Takie finansowanie stanowi
bardzo ważne narzędzie, które wspiera
zrównoważone rybołówstwo, w tym
ochronę żywych zasobów morza i siedlisk,
zrównoważone rolnictwo, zapewnia
bezpieczeństwo żywnościowe dzięki
dostawom produktów rybołówstwa, wnosi
wkład w rozwój zrównoważonej
niebieskiej gospodarki, zapewnia dobrobyt
i spójność gospodarczą i społeczną
społecznościom trudniącym się
rybołówstwem i akwakulturą oraz
przyczynia się do zdrowego stanu,
bezpieczeństwa i czystości mórz i
oceanów, ochrony na nich, a także do
zrównoważonego zarządzania nimi.
Wsparcie z EFMR powinno przyczyniać
się do zaspokojenia potrzeb producentów i
konsumentów.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
Tekst proponowany przez Komisję
(2)
Jako że Unia jest jedną ze
światowych potęg morskich i piątym pod
względem wielkości producentem
produktów rybołówstwa na świecie,
spoczywa na niej wielka odpowiedzialność
za ochronę, zachowanie i zrównoważoną
eksploatację oceanów oraz ich zasobów.
Ponieważ liczba ludności na świecie
gwałtownie rośnie, ochrona mórz
i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży
ona również w interesie społecznoekonomicznym Unii: zrównoważona
niebieska gospodarka stymuluje
inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera
badania naukowe i innowacje oraz – dzięki
wykorzystaniu energii oceanicznej –
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.
Poza tym bezpieczne i chronione morza
i oceany to niezbędny warunek, który
umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz
zwalczanie przestępczości na morzu, co ma
znaczenie z punktu widzenia obaw
społeczeństwa związanych
z bezpieczeństwem.

Poprawka
(2)
Jako że Unia jest światowym
podmiotem w działalności dotyczącej
oceanów o największym obszarze
morskim na świecie, jeżeli weźmiemy
pod uwagę jej regiony najbardziej
oddalone oraz kraje i terytoria
zamorskie, stała się ona piątym pod
względem wielkości producentem
produktów rybołówstwa na świecie,
spoczywa na niej wielka
odpowiedzialność za ochronę,
zachowanie i zrównoważoną
eksploatację oceanów i ich zasobów.
Ponieważ liczba ludności na świecie
gwałtownie rośnie, ochrona mórz
i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży
ona również w interesie społecznoekonomicznym Unii: zrównoważona
niebieska gospodarka, która rozwija się
zgodnie z zasadami ekologii, pobudza
inwestycje, zatrudnienie i wzrost,
wspiera badania naukowe i innowacje
oraz – dzięki wykorzystaniu energii
oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo
energetyczne. Poza tym bezpieczne
i chronione morza i oceany to niezbędny
warunek, który umożliwia skuteczną
kontrolę granic oraz zwalczanie
przestępczości na morzu, co ma

AM\1181189PL.docx

PL

PE637.683v01-00
Zjednoczona w różnorodności

PL

znaczenie z punktu widzenia obaw
społeczeństwa związanych
z bezpieczeństwem.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
Tekst proponowany przez Komisję
(8)
Wieloletnie ramy finansowe
ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6
przewidują, że budżet Unii nadal ma
wspierać politykę rybołówstwa i politykę
morską. Budżet EFMR powinien wynosić,
według cen bieżących, 6 140 000 000
EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić
między zarządzanie dzielone, bezpośrednie
i pośrednie. Na wsparcie według metody
zarządzania dzielonego należy przydzielić
5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według
metody zarządzania bezpośredniego
i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby
zapewnić stabilność – zwłaszcza
w odniesieniu do realizacji celów WPRyb,
określenie alokacji krajowych według
metody zarządzania dzielonego na okres
programowania 2021–2027 powinno się
opierać na podziale przyjętym dla EFMR
na lata 2014–2020. Określone kwoty należy
zarezerwować dla regionów najbardziej
oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie
oraz na gromadzenie i przetwarzanie
danych do celów zarządzania
rybołówstwem i celów naukowych,
natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie
i nadzwyczajne zaprzestanie działalności
połowowej należy ograniczyć.

Poprawka
(8)
WRF ustanowione w
rozporządzeniu (UE) xx/xx6
przewidują, że budżet Unii nadal ma
wspierać politykę rybołówstwa i
politykę morską. Należy zwiększyć
budżet EFMR o co najmniej o 10 % w
odniesieniu do EFMR na lata 2014–
2020. Jego zasoby należy rozdzielić
między zarządzanie dzielone,
bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie
według metody zarządzania dzielonego
należy przydzielić 87 %, a na wsparcie
według metody zarządzania
bezpośredniego i pośredniego – 13 %.
Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza
w odniesieniu do realizacji celów
WPRyb i celów dyrektywy ramowej w
sprawie strategii morskiej, określenie
alokacji krajowych według metody
zarządzania dzielonego na okres
programowania 2021–2027 powinno
się opierać na podziale przyjętym dla
EFMR na lata 2014–2020. Należy
zarezerwować określone kwoty dla
regionów najbardziej oddalonych, na
kontrolę i egzekwowanie, gromadzenie
i przetwarzanie danych do celów
zarządzania rybołówstwem i celów
naukowych, na ochronę i odbudowę
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różnorodności biologicznej i
ekosystemów morskich i
przybrzeżnych oraz na wiedzę o
morzu, natomiast kwoty odnoszące się
do trwałego i tymczasowego
zaprzestania działalności połowowej
oraz na inwestycje w statki należy
ograniczyć.
–––––––––––––––––––
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Dz.U. C […] z […], s. […].
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
Tekst proponowany przez Komisję
(21) Jedno z największych wyzwań w
WPRyb stanowi obowiązek wyładunku.
Wiąże się on ze znacznymi zmianami
w praktykach połowowych, co niekiedy
pociąga za sobą wysokie koszty finansowe
dla tego sektora. Powinno zatem być
możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia
na innowacje i inwestycje, które wnoszą
wkład w realizację obowiązku wyładunku,
a poziom intensywności pomocy powinien
być wyższy niż ten, który dotyczy innych
operacji; przykładem takich inwestycji są
inwestycje w selektywne narzędzia
połowowe, ulepszanie infrastruktury
portowej oraz wprowadzanie do obrotu
niezamierzonych połowów. Fundusz
powinien również zapewniać pomoc
o maksymalnej intensywności w wysokości
100 % na projektowanie, rozwój,
monitorowanie, ocenę i zarządzanie
w odniesieniu do przejrzystych systemów
wymiany uprawnień do połowów między
państwami członkowskimi („wymiana
kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków
dławiących” związany z obowiązkiem
wyładunku.

Poprawka
(21) Jedno z największych wyzwań i
obowiązków prawnych w ramach
WPRyb to obowiązek wyładunku.
Wiąże się on z zakończeniem
niemożliwej do zaakceptowania pod
względem środowiskowym praktyki
odrzutów, a także z istotnymi zmianami
praktyk połowowych w tym sektorze, co
niekiedy pociąga za sobą wysokie
koszty finansowe. Państwa
członkowskie powinny zatem
wykorzystywać środki z EFMR do
wsparcia innowacji i inwestycji, które
przyczyniają się do pełnej i terminowej
realizacji obowiązku wyładunku, a
poziom intensywności pomocy powinien
być wyższy niż ten, który dotyczy
innych operacji; przykładem takich
inwestycji są inwestycje w selektywne
narzędzia połowowe oraz w stosowanie
tymczasowych i obszarowych środków
ochrony, ulepszanie infrastruktury
portowej oraz wprowadzanie do obrotu
niezamierzonych połowów. Fundusz
powinien również zapewniać pomoc
o maksymalnej intensywności
w wysokości 100 % na projektowanie,
rozwój, monitorowanie, ocenę
i zarządzanie w odniesieniu do
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przejrzystych systemów wymiany
uprawnień do połowów między
państwami członkowskimi („wymiana
kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków
dławiących” związany z obowiązkiem
wyładunku.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
Tekst proponowany przez Komisję
(33) Bezpieczeństwo żywnościowe jest
uzależnione od wydajnych i dobrze
zorganizowanych rynków, które
zapewniają przejrzystość, stabilność, jakość
i różnorodność łańcucha dostaw, jak
również informacji dla konsumentów. W
tym celu w ramach EFMR powinno być
możliwe przydzielanie wsparcia na
wprowadzanie do obrotu produktów
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z
celami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013
(„rozporządzenie o wspólnej organizacji
rynków produktów rybołówstwa i
akwakultury”)15. W szczególności wsparcie
powinno być udostępniane na zakładanie
organizacji producentów, realizację planów
produkcji i wprowadzania do obrotu,
wspieranie nowych rynków zbytu oraz
opracowanie i upowszechnianie badań
rynkowych.

Poprawka
(33) Bezpieczeństwo żywnościowe
jest uzależnione od ochrony środowiska
morskiego, zrównoważonego
zarządzania zasobami rybnymi,
wydajnych i dobrze zorganizowanych
rynków, które zapewniają przejrzystość,
stabilność, jakość i różnorodność
łańcucha dostaw, jak również informacji
dla konsumentów. W tym celu w
ramach EFMR powinno być możliwe
przydzielanie wsparcia na
wprowadzanie do obrotu produktów
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z
celami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1379/2013 („rozporządzenie o wspólnej
organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury”)15. W
szczególności wsparcie powinno być
udostępniane między innymi na
zakładanie organizacji producentów, w
tym spółdzielni rybaków, dla drobnych
producentów, na realizację planów
produkcji i wprowadzania do obrotu,
dopłaty do składowania, kampanie
promocyjne i informacyjne, wspieranie
nowych rynków zbytu,
przeprowadzanie badań dotyczących
rynków, ochronę i wzmocnienie

AM\1181189PL.docx

PL

PE637.683v01-00
Zjednoczona w różnorodności

PL

–––––––––––––––––––

Europejskiego Centrum
Monitorowania Rynku Produktów
Rybołówstwa i Akwakultury
(EUMOFA) oraz opracowanie i
upowszechnianie badań rynkowych.
–––––––––––––––––––

15

15

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i
(WE) nr 1224/2009 i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i
(WE) nr 1224/2009 i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).
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