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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: 

Zarys ogólny 

1.  przypomina, jak istotne jest, aby budżet UE odzwierciedlał polityczne cele wyznaczone w 

dziedzinie zatrudnienia, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości; podkreśla, że 

rybołówstwo i gospodarka morska są również źródłem zatrudnienia i wzrostu oraz że 

przyczyniają się czynnie do planowania przestrzennego i zarządzania zasobami 

naturalnymi; 

2. podkreśla, że rybołówstwo i gospodarka morska mają istotny wymiar gospodarczy, 

społeczny i środowiskowy oraz że odgrywają zasadniczą rolę w niebieskiej gospodarce; 

3. jest zaniepokojony sytuacją w sektorze rybołówstwa, który musi utrzymać 

konkurencyjność, spełniając jednocześnie wymogi wspólnej polityki rybołówstwa 

(WPRyb) oraz wymogi należytego zarządzania zasobami rybnymi w ramach ustaleń 

dotyczących zarządzania stadami, których liczebność jest niższa od poziomów biomasy 

pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów; jest zaniepokojony 

trudnościami z wypełnianiem przez branżę i władze krajowe obowiązku wyładunku; 

4.  uznaje zatrudnienie młodych ludzi w tym sektorze za priorytet polityczny; podkreśla, że 

państwa członkowskie powinny uczynić to, co w ich mocy, aby ułatwić młodym ludziom 

podejmowanie pracy w dziedzinie rybołówstwa dzięki wykorzystaniu szeregu dostępnych 

narzędzi, w tym europejskich funduszy strukturalnych; 

Stanowisko Rady  

5. ubolewa nad tym, że w sekcji 3 tytuł 11 Rada zmniejszyła środki na zobowiązania o 750 

388 EUR a środki na płatności o 4 646 986 EUR; 

6. jest zaniepokojony faktem, że podczas czytania budżetu na rok 2016 Rada nie 

uwzględniła zobowiązań politycznych zapisanych w wieloletnich ramach finansowych 

(WRF) i zmniejszyła niektóre środki niezbędne do realizacji WPRyb; w związku z tym 

domaga się przywrócenia w sekcji 3 tytuł 11 środków przewidzianych w projekcie 

budżetu przedstawionym przez Komisję; 

Sytuacja w zakresie środków na zobowiązania z sekcji 3 tytuł 11 

7. przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą środków na zobowiązania w 

budżecie na rok 2016; przyjmuje do wiadomości kwotę 1 047 031 838 EUR zapisaną w 

dziale 2 WRF; przyjmuje do wiadomości zmniejszenie środków o 41,1 % w stosunku do 

poprzedniego roku budżetowego; stwierdza, że to zmniejszenie o środków o 729 120 330 

EUR jest spowodowane głównie przeniesieniem środków z roku 2014 na rok 2015 w 

związku z technicznym przeglądem WRF i opóźnieniem w planowaniu funduszy 

strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR); 
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8. przypomina, że w roku budżetowym 2015 środki zostały zwiększone o 740 725 000 EUR 

ze względu na środki niewykorzystane w 2014 r.; 

9. zauważa, że zmniejszenie w projekcie budżetu dotyczy głównie środków przeznaczonych 

na EFMR i odpowiada zmniejszeniu wartości o 728 588 330 EUR w stosunku do roku 

budżetowego 2015 r.; uważa jednak, że środki na płatności są zgodne z decyzjami 

politycznymi podjętymi w trakcie negocjacji nad EFMR oraz z pułapami wyznaczonymi 

w WRF; 

10. przyjmuje do wiadomości, że kwota 150 500 000 EUR na płatności przewidziane w 

projekcie budżetu na umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz na 

regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem została zmniejszona o 0,4 % w 

stosunku do 2015 r.; uważa jednak, że ze względu na hipotezę inflacji taka stagnacja jest 

faktycznym zmniejszeniem środków;  

11. przyjmuje do wiadomości, że środki na zobowiązania pochodzące z działu 5 i 

przewidziane na wydatki administracyjne przewidziane w sekcji 3 tytuł 11 wynoszą 36 

056 336 EUR, co oznacza zmniejszenie wartości o 139 563 EUR i wpisuje się w dążenia 

do ograniczenia wydatków administracyjnych Komisji; w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje przykład zmniejszania wydatków administracyjnych, jaki daje Komisja; 

Środki na płatności z sekcji 3 tytuł 11 

12. przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą środków na płatności w 

budżecie na rok 2016; stwierdza, że zapisana w dziale 2 WRF kwota 720 647 758 EUR 

odpowiada zmniejszeniu środków o 24,9 % w stosunku do poprzedniego roku 

budżetowego; stwierdza, że to zmniejszenie o wartości 238 621 588 EUR odpowiada 

głównie zwiększeniu środków w 2015 r., aby pokryć koszty wniosków o płatności 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR); 

13. zauważa, że to zmniejszenie środków dotyczy jedynie linii budżetowych 

odpowiadających funduszom strukturalnym; stwierdza, że to zmniejszenie było do 

przewidzenia i że kwoty zapisane w projekcie budżetu na rok 2016 odpowiadają 

potrzebom; 

14. przyjmuje do wiadomości kwotę płatności, o jaką zwrócono się na umowy o partnerstwie 

w sprawie zrównoważonych połowów i na obowiązkowe składki na rzecz RFMO, tj. 150 

000 000 EUR, co stanowi niewielki 0,3 % wzrost, znacznie zredukowany inflacją; 

15. przyjmuje do wiadomości, że środki na płatności pochodzące z działu 5 i przeznaczone na 

wydatki administracyjne przewidziane w sekcji 3 tytuł 11 wynoszą tyle samo co środki na 

zobowiązania; 

Wydatki administracyjne i plan zatrudnienia 

16. podkreśla starania Komisji zmierzające do zmniejszenia kosztów dzięki zmniejszeniu 

wydatków administracyjnych; przestrzega Radę przed wszelkimi próbami zmniejszenia 

tych wydatków, które – gdyby do nich doszło – zaciążyłyby znacznie na zdolności DG 

MARE do prawidłowego wykonywania wszystkich jej zadań; 
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17. przyjmuje do wiadomości fakt, że plan zatrudnienia DG MARE wpisuje się w cel 

polegający na zmniejszeniu liczby stanowisk o 1% rocznie uwzględniając przesunięcia; 

stwierdza, że przewidywania na 2016 r., nawet obniżone, nie utrudnią zbytnio prac, jakie 

czekają DG MARE; 

18. wyraża zadowolenie ze współpracy w dziedzinie zasobów ludzkich między DG MARE a 

Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która wdraża 

niektóre działania EFMR, w tym zintegrowaną politykę morską, kontrole, opinie i wiedzę 

naukową; zachęca służby Komisji do pogłębienia tej konstruktywnej współpracy;  

19. zachęca Radę do utrzymania środków na wydatki administracyjne z działów 2 i 5 na 

poziomach takich, o jakie się zwrócono w projekcie budżetu;  

Zewnętrzny wymiar WPRyb 

20. uważa, że należy traktować środki przyznane na umowy o partnerstwie w sprawie 

zrównoważonych połowów jako środki niezróżnicowane, mając na uwadze, że po 

zatwierdzeniu zobowiązania budżetowego następuje płatność w tej samej kwocie; 

21. zwraca się do DG MARE o ścisłe monitorowanie pomocy sektorowej i do wprowadzenia 

przy tym szczegółowych wzorców, zgodnie ze wskaźnikami proponowanymi w opisach 

programów; 

22. uważa, że poziom środków, o jaki zwróciła się Komisja, jest wystarczający i niezbędny, 

aby zapewnić realizację ambitnych celów zewnętrznego wymiaru WPRyb; 

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) 

23. przyjmuje do wiadomości kwotę przydzieloną EFCA; ubolewa nad usunięciem jednego 

stanowiska z planu zatrudnienia; proponuje w związku z tym zwiększenie budżetu 

EFCA, aby umożliwić jej wywiązywanie się z nowych zadań wynikających z nowego 

rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa; uważa, że 

proponowane zwiększenie budżetu powinno pokryć ponoszone koszty operacyjne oraz 

koszty związane z personelem i wsparciem informatycznym; 

24. zwraca się do Rady i Komisji, aby w ramach przeglądu WPRyb wznowiły dialog na temat 

środków przeznaczonych dla agencji unijnych; 

EFMR 

25. przypomina, że termin na uznanie wydatków poniesionych przez beneficjentów 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) za kwalifikujące się do finansowania 

wyznaczono na 31 grudnia 2015 r.; uważa, że państwa członkowskie zwrócą się w 2016 r. 

o zwrot niektórych z tych wydatków; przyjmuje do wiadomości wysokość środków na 

płatności na rzecz EFR, o jakie zwrócono się w projekcie budżetu; uważa, że te środki 

powinny wystarczyć; 

26. wzywa zainteresowane państwa członkowskie do uczynienia wszystkiego, co leży w ich 

mocy, aby wszystkie programy operacyjne (PO), o których mowa w art. 17, 18 i 19 

rozporządzenia w sprawie EFMR, zostały zatwierdzone najpóźniej do dnia 31 grudnia 
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2015 r.; uważa, że kwoty zapisane w projekcie budżetu w liniach 11 06 60, 11 06 61, 11 

06 62 i 11 06 63 odpowiadają potrzebom, z wyjątkiem jednak linii 11 06 62 01 

dotyczącej opinii naukowych i wiedzy, w której przypadku drastyczne zmniejszenie 

środków na płatności, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2015, wydaje się 

nieuzasadnione, oraz że należy zatem przywrócić kwoty na poziomach z 2015 r.; 

Przejrzystość 

27. domaga się, aby Komisja bezzwłocznie przestawiła Parlamentowi tabelę zestawiającą 

wszystkie zobowiązania i płatności w rozbiciu na państwa członkowskie, aby zapewnić 

przestrzeganie poszczególnych pułapów przewidzianych w EFMR, i aby następnie 

Komisja przestawiała taką tabelę co roku; 

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 

 

28. popiera wszystkie realizowane obecnie projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 

związane z rybołówstwem, których realizację należy zapewnić dzięki odpowiedniemu 

finansowaniu; przyjmuje do wiadomości wnioski o środki na płatności na projekty 

działań zapisane w liniach 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 i 11 06 77 

09; zachęca Radę do rozpatrzenia nowych projektów pilotażowych popieranych przez 

Parlament. 
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