
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1014/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 w odniesieniu do zawartości i struktury 
wspólnego systemu monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 283 z dnia 27 września 2014 r.) 

Strona 15, załącznik, część II „Wskaźniki produktu”: 

zamiast:  „Priorytet Unii 1 — Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (liczba projektów) (*wskaźniki właściwe także w 
odniesieniu do projektów w rybołówstwie śródlądowym)”, 

powinno być:  „Priorytet Unii 1 — Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (liczba operacji) (*wskaźniki właściwe także w 
odniesieniu do operacji w rybołówstwie śródlądowym).”.  

Strona 16, załącznik, część II „Wskaźniki produktu”:  

1) zamiast: „Priorytet Unii 2 — Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, inno
wacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (liczba projektów)”,   

powinno być: „Priorytet Unii 2 — Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, inno
wacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (liczba operacji)”;  

2) zamiast: „Priorytet Unii 3 — Wspieranie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa: kontrola i gromadzenie 
danych (liczba projektów)”,   

powinno być: „Priorytet Unii 3 — Wspieranie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa: kontrola i gromadzenie 
danych (liczba operacji)”;  

3) zamiast: „Priorytet Unii 4 — Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (liczba projektów, z wyjąt
kiem 1)”,   

powinno być: „Priorytet Unii 4 — Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (liczba operacji, z wyjąt
kiem 1)”.    

Strona 17, załącznik, część II „Wskaźniki produktu”:  

1) zamiast: „Priorytet Unii 5 — Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (liczba projektów, z wyjąt
kiem 1 i 4)”,   

powinno być: „Priorytet Unii 5 — Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (liczba operacji, z wyjątkiem 1 
i 4)”;  

2) zamiast: „Priorytet Unii 6 — Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej (liczba projektów)”,   

powinno być: „Priorytet Unii 6 — Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej (liczba operacji)”.   
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Strona 19, załącznik, przypis 10: 

zamiast:  „W tym projekty w ramach odpowiednich środków EFMR, które mogą wspierać cele związane z 
osiągnięciem i utrzymaniem dobrego stanu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/56/WE.”, 

powinno być:  „W tym operacje w ramach odpowiednich środków EFMR, które mogą wspierać cele związane z 
osiągnięciem i utrzymaniem dobrego stanu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/56/WE.”.  
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