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Ponieważ projekty uchylające rozporządzenia 1303/13 i 508/14 są obecnie na

początku procesu legislacyjnego i ich treść będzie się wielokrotnie zmieniać

należy jedynie wskazać, że zgodnie z obecnym brzmieniem projektu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiające wspólne przepisy na potrzeby Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(IZGW) pojawi się 5 celi tematycznych w porównaniu z 11 w obecnej
perspektywie.
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5 celami strategicznymi są (brak polskiego oficjalnego tłumaczenia): 

(a) a smarter Europe by promoting innovative and smart economic 
transformation;

(b) a greener, low-carbon and resilient Europe by promoting clean and fair 
energy transition, green and blue investment, the circular economy, climate 
adaptation and risk prevention and management;

(c) a more connected Europe by enhancing mobility and regional ICT 
connectivity;

(d) a more social Europe implementing the European Pillar of Social Rights;

(e) a Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated 
development of territories (poprzedni zapis - urban, rural and coastal areas and 
local initiatives).
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Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 wsparcie z EFMR
opierać się będzie na czterech priorytetach, odzwierciedlających odpowiednie cele
polityki określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów wspólnych (RPW) mających
zmaksymalizować wkład Unii w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki:

- (1) wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

- (2) wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjnej i
zrównoważonej akwakulturze oraz rynkom;

- (3) wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie
dobrobytu społeczności;

- (4) poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w
bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także
zrównoważone zarządzanie nimi.
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Wnioski po spotkaniu z FARNET Support Unit i DG MARE 

w dniach 15-16.10.2018 r.

W dniach 15-16.10.2018 r. odbyło się spotkanie, przedstawicieli

Instytucji Zarządzających i Agencji Płatniczych z krajów wspólnoty z

przedstawicielem DG MARE w trakcie konferencji zorganizowanej przez

FARNET Support Unit w Brukseli.

W trakcie ww. spotkania przedstawiciel Komisji wygłosił prezentację dot.

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 508/2014.

W ww. spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Departamentu

Rybołówstwa.
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Wnioski po spotkaniu z FARNET Support Unit i DG MARE 

w dniach 15-16.10.2018 r.

Przedstawiciel DG MARE w swojej prezentacji wskazał na bardziej elastyczną 
strukturę EFMR po 2020 r. m. in dzięki:

- Brakowi wskaźników ustanowionych na poziomie UE;

- Szerokiemu zakresowi wsparcia z Funduszu;

- Liście operacji niekwalifikowalnych zawartych w przepisach 
rozporządzenia o EFMR i Wspólnych przepisach;

- Dużej swobodzie państw członkowskich w wyborze środków które mogą 
być wdrażane. 
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Wnioski po spotkaniu z FARNET Support Unit i DG MARE 

w dniach 15-16.10.2018 r.

Przedstawiciel DG MARE w swojej prezentacji wskazał również na nowości dla 

instrumentu CLLD które znajdą się w projektowanych rozporządzeniach, są to 

miedzy innymi:

- Brak % maksymalnej reprezentacji w organach LGD;

- Rozszerzenie zakresu na „niebieską gospodarkę” - Brak jednak 
precyzyjnych definicji tego pojęcia;

- LGD muszą zostać wybrane i zacząć funkcjonować w terminie maksymalnie 
12 miesięcy od zatwierdzenia Programu Operacyjnego;

- Wielofunduszowośc będzie nadal możliwa z opcją wyboru funduszu 
wiodącego. 
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Wnioski po spotkaniu z FARNET Support Unit i DG MARE 

w dniach 15-16.10.2018 r.

W trakcie ww. spotkania wskazano również na to, iż realny data

zatwierdzenia rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 to koniec 2019 r.
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