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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A. mając na uwadze, że art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

uwzględnia specyfikę regionów najbardziej oddalonych, dopuszczając przyjmowanie 

szczególnych środków w tych regionach w ramach wspólnych polityk, takich jak polityka 

rybołówstwa; 

B. mając na uwadze, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) uznaje 

specyfikę regionów najbardziej oddalonych i dopuszcza zróżnicowane podejście w tych 

regionach; 

C. mając na uwadze, że flota rybacka w regionach najbardziej oddalonych składa się w 

przeważającej mierze ze starszych statków o długości poniżej 12 m, które nie skorzystały 

w przeszłości z pomocy na modernizację statków rybackich, co zagraża bezpieczeństwu 

statków i negatywnie wpływa na warunki pracy na pokładzie;  

D. mając na uwadze, że w regionach najbardziej oddalonych kryzys gospodarczy był 

szczególnie odczuwalny i że sektor rybołówstwa należy postrzegać przez pryzmat 

szczególnej sytuacji strukturalnej, społecznej i gospodarczej; 

E. mając na uwadze, że opóźnienia w przyjęciu rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (rozporządzenia w sprawie EFMR) i w zatwierdzeniu 

programów operacyjnych w ramach EFMR, a w konsekwencji późne wdrożenie 

przepisów dotyczących wsparcia z EFMR przełożyły się na poważne trudności finansowe 

niektórych przedsiębiorstw w regionach najbardziej oddalonych; 

1. odnotowuje ustanowione rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego ogólne przepisy dotyczące m.in. modernizacji statków, 

lecz ubolewa nad tym, że nie ma w nich wyraźnie mowy o szczególnych środkach 

uwzględniających specyfikę i stan floty na tych obszarach; 

2. dostrzega trudności w dostępie do pożyczek lub do ubezpieczeń dotyczących statków, z 

jakimi borykają się niektórzy rybacy w regionach najbardziej oddalonych, lub wręcz brak 

dostępu w tym zakresie; 

3. zwraca się do Komisji o zbadanie w perspektywie kolejnych wieloletnich ram 

finansowych możliwości wprowadzenia pomocy na stopniowe odnowienie floty 

rybołówstwa przybrzeżnego w regionach najbardziej oddalonych w celu poprawy ich 

bezpieczeństwa i wydajności, pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia ich 

zdolności połowowej, nie uszczupli budżetu ani nie zaszkodzi trwałości zasobów; 

4. apeluje do Komisji o uwzględnianie przy przedstawianiu wniosków dotyczących aktów 

delegowanych w sprawie kryteriów obliczania dodatkowych kosztów wynikających ze 

szczególnych utrudnień występujących w regionach najbardziej oddalonych również 

wpływu warunków klimatycznych i geograficznych; 
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5. proponuje zwiększenie intensywności pomocy na wymianę silników w regionach 

najbardziej oddalonych, gdzie warunki klimatyczne i zmiana klimatu mają udowodniony 

naukowo, zdecydowanie negatywny wpływ na floty; 

6. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by w trosce o rozwój lokalnych sektorów 

rybołówstwa w regionach najbardziej oddalonych sprzyjały wykorzystywaniu 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz korzystaniu z synergii 

między wszystkimi funduszami zebranymi we wspólnych ramach strategicznych i 

pozostałymi stosownymi instrumentami i europejskimi strategiami politycznymi zgodnie 

ze strategią UE na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu; 

7. apeluje o kontynuowanie upraszczania prawodawstwa unijnego, aby ułatwić dostęp floty z 

regionów najbardziej oddalonych do funduszy unijnych. 

8. zaleca, by przyszła wspólna polityka rybołówstwa w pełni uwzględniała specyfikę 

regionów najbardziej oddalonych i umożliwiała im uwolnienie znacznego potencjału 

gospodarczego, społecznego i środowiskowego, jaki niesie ze sobą racjonalny rozwój 

sektora rybołówstwa w tych regionach; 

9. proponuje w związku z tym ustanowienie po 2020 r. specjalnego funduszu dla 

rybołówstwa w regionach najbardziej oddalonych na wzór Programu szczególnych opcji 

na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), który okazał się skuteczny we 

wspieraniu rolnictwa w tych regionach; zaleca w szczególności, by fundusz taki zezwalał 

– w zgodzie z celami, jakimi są zrównoważone rybołówstwo i zdrowe stada – na pomoc 

na odnowienie floty w tych regionach, w tym statków rybackich uprawiających tradycyjne 

łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, które wyładowują swoje połowy w portach regionów 

najbardziej oddalonych. 
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