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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. zauważa, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014–2020 oferują ograniczone 

pole manewru, jeśli chodzi o środki budżetowe w dziale 2, zwłaszcza w odniesieniu do 

finansowania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i zintegrowanej polityki morskiej; 

2. zauważa, że wystarczająco wysoki budżet jest niezbędny, aby osiągnąć ambitne cele 

WPRyb; podkreśla, że budżet ten jest skoncentrowany głównie w sekcji 3 i w tytule 11: 

„Gospodarka morska i rybołówstwo”; zauważa, że największą część budżetu 

przeznaczono na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) (11 06) oraz na 

obowiązkowe składki na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem i 

porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem (11 03); 

3. zauważa, że Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa zasadniczą rolę 

w koordynacji i realizacji WPRyb oraz że będzie mogła ona pełnić tę rolę wyłącznie 

wówczas, gdy zapewni się jej wystarczające zasoby techniczne, ekonomiczne i finansowe, 

co powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w budżecie; 

4. podkreśla znaczenie społecznego i gospodarczego wymiaru rybołówstwa i gospodarki 

morskiej dla społeczności lokalnych oraz niektórych regionów morskich i przybrzeżnych; 

wyraża zaniepokojenie utratą miejsc pracy w tych sektorach oraz brakiem możliwości 

przekwalifikowania; apeluje, by w celu zwiększenia stopy zatrudnienia w tym sektorze 

skorzystać z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

5. podkreśla, że należy w sposób wyspecjalizowany zarządzać zasobami rybnymi, aby 

chronić i odbudowywać stada ryb i ekosystemy morskie oraz uniknąć utraty 

różnorodności biologicznej, która negatywnie wpłynęłaby na przyszłe pokolenia i na sam 

odnośny sektor gospodarczy; uważa, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych może odegrać kluczową rolę w tym zakresie; 

6. podkreśla podstawowe znaczenie finansowania gromadzenia danych, które są decydujące 

dla umożliwienia podjęcia racjonalnych decyzji w dziedzinie polityki rybołówstwa; 

7. podkreśla, że w obliczu wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia 

odpowiedzialnego rybołówstwa zreformowana WPRyb oferuje ambitne ramy prawne, 

które należy podtrzymywać, zarówno w aspekcie regulacyjnym, jak i budżetowym; 

8. niepokoi się o zdolność państw członkowskich do pełnego uruchomienia EFMR i 

osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i „niebieskiego” wzrostu; odnotowuje fakt, że 

w niektórych państwach występują opóźnienia w zatwierdzaniu programów operacyjnych, 

a niektóre z tych programów nie zostały jeszcze zatwierdzone do końca pierwszego 

kwartału 2015 r.; 

9. zwraca się do Komisji Europejskiej o zabezpieczenie funduszy przeznaczonych na rozwój 
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niebieskiej gospodarki; 

10. wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego wdrożenia programów, tak aby były one 

w pełni operacyjne w 2016 r.; jest zdania, że budżet na rok 2016 powinien zatem 

cechować się istotnym przyspieszeniem wykorzystania środków podlegających 

zarządzaniu dzielonemu; domaga się w związku z tym, aby środki na zobowiązania i 

środki na płatności przeznaczone na EFMR były odpowiednie i wystarczające; 

11. przypomina o trudnościach, jakie wystąpiły w poprzednich latach budżetowych, kiedy to 

ograniczono te środki; jest zdania, że wszelkie próby ograniczenia środków w tytule 11, w 

szczególności środków przeznaczonych na EFMR, byłyby bezcelowe i niebezpieczne, 

ponieważ podważałyby cele WPRyb, zaburzyłyby równowagę tego delikatnego sektora i 

znacznie ograniczyły wysiłki zmierzające do ochrony i odtwarzania siedlisk morskich; 

12. zauważa, że nowa WPRyb jest realizowana zaledwie od kilku lat i dlatego odczuwalne są 

wszystkie skutki zmiany paradygmatu w zarządzaniu rybołówstwem zarówno dla państw 

członkowskich, jak i dla rybaków, jak na przykład w przypadku obowiązku wyładunku; 

zauważa, że dostosowanie się do tych niedawnych zmian wymaga od UE dodatkowych 

wysiłków w zakresie komunikacji, szkoleń i inwestycji gospodarczych, tak by zapewnić 

ich upowszechnienie i właściwe wdrożenie; 

13. zwraca uwagę na wpływ porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania 

rybołówstwem na budżet oraz na konieczność uwzględnienia prerogatyw Parlamentu, tak 

aby utrzymać ogólną równowagę między celami tych porozumień a ich wpływem na 

budżet; 

14. będzie bacznie się przyglądać finansowaniu zintegrowanej polityki morskiej i rozwijaniu 

synergii między rybołówstwem a innymi rodzajami działalności morskiej. 
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