
W SKRÓCIE 
Posiedzenie plenarne – lipiec 2021 r. 

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
Autor: Frederik Scholaert, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów 

PE 690.691 – lipiec 2021 r. 
 

PL 

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 
Akwakultury 

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym z Radą 
w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021-2027. Fundusz 
ten, dysponujący budżetem w wysokości około 6 mld euro, jest głównym narzędziem finansowym wspierającym 
wspólną politykę rybołówstwa. W porównaniu z wnioskiem Komisji, współustawodawcy rozszerzyli pomoc dla 
floty na statki o długości od 12 do 24 metrów, ale pod ścisłymi warunkami. 

Kontekst 
Finansowanie Unii Europejskiej dla sektora rybołówstwa zostało wprowadzone w 1970 r. jako część 
pierwszych rozporządzeń UE dotyczących polityki rybołówstwa. Od czasu wprowadzenia wspólnej polityki 
rybołówstwa i jej kolejnych reform wsparcie sektorowe i polityka ochrony zasobów stopniowo stawały się 
bardziej spójne. Z czasem zmniejszyła się część budżetu przeznaczona na wsparcie floty, a finansowanie 
stało się dostępne w coraz szerszym zakresie, w tym w odniesieniu do aspektów społecznych i 
środowiskowych, produkcji przyjaznej dla środowiska, organizacji producentów, wiedzy o morzu i 
dywersyfikacji działalności. Większość środków finansowych jest obecnie wydawana w ramach zarządzania 
dzielonego, przy czym Komisja powierza ich realizację państwom członkowskim. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie kontynuacji funduszu 
przeznaczonego na wspólną politykę rybołówstwa i zintegrowaną politykę morską na okres 
programowania 2021-2027. Proponowany fundusz jest bardziej elastyczny, ponieważ pozwala państwom 
członkowskim na określenie własnych środków, pod warunkiem, że wspierają one priorytety i nie są częścią 
wykazu środków niekwalifikowalnych. Przewiduje się pomoc preferencyjną dla regionów najbardziej 
oddalonych oraz dla rybołówstwa na małą skalę. Na przykład dodatkowe koszty związane z działalnością w 
regionach najbardziej oddalonych mogą być rekompensowane w 100% w celu zapewnienia równych szans 
produktom pochodzącym z tych regionów, a rybołówstwo na małą skalę miałoby dostęp do specjalnych 
środków wsparcia, takich jak pierwszy zakup używanego statku przez młodych rybaków oraz modernizacja 
silników statków. Ponadto we wniosku ponownie wprowadzono wsparcie z tytułu trwałego zaprzestania 
działalności połowowej oraz stwierdzono, że co najmniej 15% środków przyznanych państwom 
członkowskim należy przeznaczyć na kontrolę i gromadzenie danych. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament przegłosował swoje poprawki do wniosku na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 2019 r., 
przyjmując swoje stanowisko w pierwszym czytaniu pod koniec ubiegłej kadencji. Po siedmiu 
posiedzeniach trójstronnych (od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r.) Parlament i Rada osiągnęły 
tymczasowe porozumienie w dniu 4 grudnia 2020 r. Jednym z punktów spornych były inwestycje w statki 
rybackie oraz sposób uniknięcia sytuacji, w której prowadziłyby one do zwiększenia zdolności połowowej, 
a ostatecznie do przełowienia. Zgodnie ze stanowiskiem obu współustawodawców uzgodniony tekst 
rozszerza zakres pomocy dla floty na statki o długości od 12 do 24 m, ale na bardziej rygorystycznych 
warunkach. Na przykład w przypadku modernizacji silnika w statkach o długości od 12 do 24 m nowy silnik 
musi emitować co najmniej 20% mniej CO2 . Państwa członkowskie muszą również uwzględniać w swoich 
programach operacyjnych szczególne potrzeby rybołówstwa przybrzeżnego na niewielką skalę. Jeśli 
chodzi o wsparcie z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności, w następstwie kryzysu związanego z 
koronawirusem, jako powód wsparcia dodano „kryzysy zdrowotne”. Fakt poświęcenia większej uwagi 
akwakulturze znajduje potwierdzenie w umieszczeniu słowa „akwakultura” w nazwie funduszu. Komisja 
Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) zatwierdziła tymczasowe porozumienie w dniu 22 lutego 
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2021 r. Po przyjęciu stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca tekst ma zostać poddany 
pod głosowanie podczas lipcowej sesji, tak aby zakończyć procedurę w drugim czytaniu. 

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0210(COD); komisja 
przedmiotowo właściwa: PECH; Sprawozdawca: Gabriel 
Mato (PPE, Hiszpania). Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”. 
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