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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. przypomina, że cele WPRyb można skutecznie osiągnąć tylko wtedy, gdy przeznaczy 

się na nie wystarczający budżet; wskazuje, że budżet jest skoncentrowany w sekcji 3 i w 

tytule 11: „Gospodarka morska i rybołówstwo”; zauważa, że największą część budżetu 

przeznacza się na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), który dysponuje 

ograniczonymi zasobami w porównaniu do innych funduszy UE, oraz na obowiązkowe 

składki na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem i porozumienia w 

sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, i zaznacza, że należy 

powstrzymać stały spadek środków w tej ostatniej linii budżetowej, by zaspokoić 

oczekiwania związane z rozszerzaniem sieci umów z krajami trzecimi; 

2. przypomina, że budżet Unii powinien odzwierciedlać polityczne cele wyznaczone w 

dziedzinie zatrudnienia, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości; podkreśla, że 

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

przyczyniają się czynnie do rozwoju regionalnego i zarządzania zasobami naturalnymi; 

3. podkreśla znaczenie społecznego i gospodarczego wymiaru połowów dla społeczności 

lokalnych oraz niektórych regionów morskich, przybrzeżnych i wyspiarskich 

szczególnie uzależnionych od działalności połowowej; uznaje potrzebę utrzymania 

wystarczających rezerw finansowych, aby umożliwić uzyskanie finansowania 

segmentom przybrzeżnej, tradycyjnej floty łodziowej; 

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

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

5. podkreśla, że WPRyb przyczynia się również do spójności społecznej w regionach 

najbardziej oddalonych i na wyspach przybrzeżnych; wskazuje, że w niektórych 

przypadkach przedsiębiorstwa połowowe w tych regionach są w trudniejszej sytuacji z 

powodu kosztów dodatkowych i powinny być w związku z tym szczególnie traktowane 

oraz wspierane zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

zauważa, że to samo dotyczy regionów, w których występują poważne i trwałe 

utrudnienia naturalne lub demograficzne, zgodnie z art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej; 

6. podkreśla, że wdrożenie nowej WPRyb pociąga za sobą zmianę paradygmatu w 

zarządzaniu rybołówstwem, zarówno dla państw członkowskich, jak i dla rybaków, a 

także przypomina w związku z tym trudności napotkane w poprzednich latach 

budżetowych, gdy ograniczono środki; 

7. wskazuje na potrzebę zagwarantowania wystarczającego wsparcia finansowego bez 

obniżania środków przeznaczonych na kontrolowanie działalności połowowej i 

inwestycji na pokładzie i w portach w celu zapewnienia i ułatwienia wypełniania 

obowiązku wyładowania; 
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8. podkreśla, że modernizacja polityki kontroli rybołówstwa będzie musiała obejmować 

modernizację jej narzędzi i że nie będzie to możliwe bez zwiększenia budżetu; 

9. podkreśla, jak ważne jest, by odpowiednio finansować i przynajmniej utrzymać 

zapisany w dotychczasowym budżecie poziom środków na gromadzenie danych, które 

jest kluczowym zadaniem umożliwiającym podejmowanie rozsądnych i opartych na 

dowodach naukowych decyzji w dziedzinie polityki rybołówstwa; 

10. podkreśla konieczność inwestowania w analizowanie i upowszechnianie w całym 

łańcuchu dostaw wiedzy i zrozumienia gospodarczych aspektów rynku produktów 

rybołówstwa i akwakultury, co wymaga zagwarantowania w linii budżetowej 

przeznaczonej na badania rynkowe środków na zobowiązania niezbędnych do pokrycia 

przewidywanych płatności; 

11. kładzie nacisk na potrzebę priorytetowego potraktowania projektów koncentrujących 

się na tworzeniu miejsc pracy (zwłaszcza dzięki Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych), na innowacjach i na dywersyfikacji gospodarek lokalnych w celu 

zwiększenia wartości ich działalności połowowej – na przykład przez sprzyjanie 

etykietowaniu produktów lub turystyce rybackiej – oraz na ochronie i odzyskiwaniu 

zasobów rybnych i ekosystemów morskich; 

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

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

podejmowanie pracy w dziedzinie rybołówstwa dzięki wykorzystaniu wszystkich 

dostępnych narzędzi, w tym funduszy strukturalnych; 

13. zwraca uwagę, że w związku z tym, iż wykonywanie budżetu Unii na 2017 r. zbiegnie 

się ze śródokresowym przeglądem wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, 

rok budżetowy 2017 to właściwy okres na dopilnowanie, by Unii przyznano 

wystarczające zasoby na skuteczną realizację działań wewnętrznych i zewnętrznych, 

oraz na przewidzenie środków niezbędnych do zaspokojenia potrzeb finansowych 

WPRyb;  

14. przypomina, że począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. liczne połowy wielogatunkowe 

będą podlegały obowiązkowi wyładunku odrzutów, i w związku z tym wzywa do 

przeznaczenia specjalnej linii na wsparcie wypełniania tego obowiązku, aby 

wyodrębnić i promować badania i rozwój w zakresie selektywności narzędzi 

połowowych; 

15. wskazuje, że wszystkie programy operacyjne dotyczące rybołówstwa zostały niedawno 

przyjęte przez państwa członkowskie, w związku z czym w roku budżetowym 2017 

Komisja i administracje krajowe powinny przyspieszyć działania mające na celu 

zapewnienie terminowej realizacji odnośnych projektów; uważa, że w budżecie Unii 

należy przewidzieć odpowiedni poziom środków na płatności i na zobowiązania, aby 

zapobiec problemom z płatnościami i cięciom finansowym w dziedzinie rybołówstwa;  

16. ponownie wzywa Komisję, by co roku przedstawiała Parlamentowi sprawozdanie z 

postępów obejmujące wszystkie zobowiązania i płatności w rozbiciu na państwa 

członkowskie, aby zapewnić przestrzeganie poszczególnych pułapów przewidzianych w 

EFMR; 
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17. zwraca się do DG MARE o ścisłe monitorowanie pomocy sektorowej, na mocy umów o 

partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, i wprowadzenie przy tym 

szczegółowych wykresów, zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji 

projektów;  

18. zwraca uwagę, że Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) będzie mogła 

pełnić swoją rolę wyłącznie wówczas, gdy zapewni się jej wystarczające zasoby 

techniczne, ekonomiczne, ludzkie i finansowe; wzywa Komisję do zapewnienia 

wystarczającego finansowania budżetu przeznaczonego na EFCA, aby umożliwić tej 

agencji realizowanie nowych zadań, które powierzono jej w zreformowanej wspólnej 

polityce rybołówstwa i we wniosku w sprawie pakietu dotyczącego Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej; przypomina o potrzebie zniesienia obowiązku osiągnięcia 5-

procentowego celu redukcji personelu w odniesieniu do wszystkich stanowisk w 

agencjach zajmujących się kryzysem migracyjnym; 

19. proponuje zwiększenie budżetu EFCA, by umożliwić agencji realizację nowych zadań 

wynikających z projektu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
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