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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (EFMR), zwłaszcza przeznaczenie na sektor rybołówstwa i politykę morską 

6,39 mld EUR na okres 2014–2020; zwraca jednak uwagę na fakt, że pomimo znaczenia, 

jakie ma działalność rybacka dla gospodarki wielu obszarów przybrzeżnych, środki 

finansowe przeznaczone na politykę rybołówstwa, która jest jedną z niewielu wspólnych 

strategii politycznych UE, stanowią zaledwie 0,7% budżetu Unii Europejskiej; dzięki tym 

środkom finansowym sektor rybołówstwa będzie mógł osiągać cele zrównoważonego 

rybołówstwa, wspierać wspólnoty przybrzeżne i wyspiarskie w dużym stopniu zależne od 

rybołówstwa w różnicowaniu ich gospodarki, zwiększyć wsparcie, jakie otrzymywały do 

tej pory rybołówstwo łodziowe i regiony w dużym stopniu zależne od rybołówstwa, co 

pozwoli osiągnąć cele strategii Europa 2020; 

2. ubolewa, że Rada ograniczyła możliwość przyznawania w ramach EFMR wsparcia na 

rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresach ochronnych do 

okresu maksymalnie 6 miesięcy na statek w latach 2014–2020 wbrew temu, co 

zatwierdził Parlament Europejski; uważa, że okresy ochronne są ważnym narzędziem 

zrównoważonego zarządzania połowami na niektórych łowiskach i w związku z tym 

opowiada się za zniesieniem powyższego ograniczenia i za zagwarantowaniem 

wystarczających środków na pomoc w okresach ochronnych; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by pilnie przygotowały niezbędne akty prawne 

w celu przyspieszenia operacyjnych programów państw członkowskich, by realizować 

priorytety wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie gospodarczą i 

społeczną trwałość sektora rybołówstwa, ochronę biologicznych zasobów i 

zrównoważoną eksploatację zasobów rybołówstwa i akwakultury;  

4. podkreśla znaczenie rygorystycznych i niezależnych badań naukowych dla trafnej oceny 

stanu zasobów rybnych i obliczenia maksymalnego podtrzymywalnego odłowu, które są 

punktami odniesienia dla zrównoważonego rybołówstwa, oraz konieczność badania 

społeczno-gospodarczego wpływu, jaki wywierają przyjęte środki na społeczności zależne 

od rybołówstwa; wskazuje, że nowe rozporządzenie podstawowe w sprawie WPRyb, 

które przyjęto w zeszłym roku, kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój w 

celu uzyskania maksymalnego podtrzymywalnego odłowu (MSY); przypomina, że cel ten 

stanowi jeden z głównych elementów nowej WPRyb i zakłada trafną i rzetelną znajomość 

stanu zasobów oraz społecznych i gospodarczych skutków przyjętych środków; uważa, że 

należy zapewnić należyte finansowanie takich badań z budżetu UE; 

5. podkreśla, że trzeba zwiększyć finansowanie dla naukowych organizacji 

międzynarodowych i pochodzących z państw członkowskich, tak by uzyskać wiedzę o 

morskich zasobach biologicznych i dokonać ich oceny; 

6. przypomina, że kontrola działalności rybackiej na statkach i w portach ma zasadnicze 

znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rybołówstwa; niewystarczające 
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wsparcie finansowe mogłoby zaszkodzić celom reformy; przypomina, że nowa WPRyb 

wymaga nasilenia działań operacyjnych Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa 

(EFCA) w celu wsparcia państw członkowskich i Komisji w opracowywaniu 

praktycznych narzędzi kontroli i nadzoru (operacje dotyczące zarządzania połowami, 

systemy zarządzania danymi, obowiązki wyładunku i zwalczanie nielegalnych, 

niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów (tzw. połowy NNN); 

7. wzywa do zwiększenia budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) na 

środki operacyjne i zasoby ludzkie, by zapewnić należytą realizację reformy WPRyb oraz 

nasilić kontrolę, inspekcję i nadzór, a także współpracę na szczeblu krajowym, aby 

standardy WPRyb były przestrzegane oraz skutecznie i spójnie stosowane, co pozwoli 

zapewnić równe warunki dla branży rybackiej oraz równe traktowanie wszystkich 

podmiotów sektora; 

8. podkreśla, że skoro ponad 60% dostaw produktów rybołówstwa do UE pochodzi z wód 

międzynarodowych i wyłącznych stref ekonomicznych krajów trzecich, w budżecie na 

2015 r. należy ustalić odpowiednie i rzeczywiste uregulowania budżetowe; zewnętrzny 

wymiar WPRyb wymaga ciągłego ujmowania szczegółowych środków budżetowych 

mających na celu wzmocnienie i rozwój unijnego udziału w regionalnych organizacjach 

zarządzania połowami oraz finansowanie zawierania obustronnych umów z państwami 

trzecimi, zwłaszcza przy uwzględnieniu przewidywanego odnowienia protokołów z 

Mauretanią, Mozambikiem, Madagaskarem, Grenlandią, Republiką Zielonego Przylądka 

lub Republiką Kiribati; 

9. ubolewa, że Komisja zmniejszyła środki budżetowe przeznaczone na finansowanie 

projektu pilotażowego obejmującego działania wspierające łodziowe rybołówstwo 

przybrzeżne (pozycja 11 06 77 08);  wzywa Komisję do przywrócenia wcześniej 

zatwierdzonych wartości; uważa, że powyższy projekt pilotażowy ma kluczowe 

znaczenie i powinien służyć jako punkt wyjścia do stworzenia unijnego programu 

wsparcia dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu uznania znaczenia i 

specyfiki tego sektora zgodnie z zaleceniami zawartymi w licznych rezolucjach 

Parlamentu Europejskiego na ten temat; 

10.  z zadowoleniem przyjmuje przepisy o EFMR przewidujące dla Komisji na 

bezpośrednie działania 647 mln EUR w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–

2020; wzywa Komisję do przyspieszenia niezbędnych działań dla realizacji ich własnych 

projektów w praktyce. 

11. ubolewa nad cięciami wprowadzonymi w tytule 11 na etapie czytania projektu budżetu w 

Radzie; jest zaniepokojony konsekwencjami dla działań finansowanych z linii 

budżetowych objętych cięciami oraz ich niekorzystnym wpływem na realizację celów 

WPRyb i zintegrowanej polityki morskiej; w szczególności zwraca uwagę, że w 

przypadku tytułu 11 w bieżącym roku odnotowano już deficyt środków na płatności, 

dlatego należy absolutnie zapewnić dostateczny poziom środków. 
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