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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. uważa, że w budżecie Unii na rok 2018 należy przewidzieć odpowiedni poziom 

środków na płatności i na zobowiązania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie 

finansowania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); 

2. podkreśla znaczenie społecznego i gospodarczego wymiaru połowów dla społeczności 

lokalnych w regionach morskich i przybrzeżnych; uznaje potrzebę utrzymania 

wystarczających rezerw finansowych, aby umożliwić uzyskanie finansowania 

segmentom przybrzeżnej, tradycyjnej floty łodziowej; 

3. kładzie nacisk na potrzebę priorytetowego potraktowania projektów koncentrujących 

się na tworzeniu miejsc pracy i dywersyfikacji gospodarek lokalnych, aby zwiększyć 

wartość ich działalności połowowej, oraz na ochronie i odzyskiwaniu zasobów rybnych 

i ekosystemów morskich; 

4. uważa, że w budżecie Unii należy przewidzieć odpowiedni poziom środków na 

płatności i na zobowiązania, aby zapobiec trudnościom z płatnościami i cięciom 

finansowym w dziedzinie rybołówstwa; 

5. podkreśla konieczność ułatwienia młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z 

rybołówstwem za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR) i innych mechanizmów finansowania UE;  

6. apeluje o zapewnienie EFMR wystarczającego poziomu środków na płatności, aby 

umożliwić mu inwestowanie w zrównoważony charakter, selektywność i 

konkurencyjność floty rybackiej;  

7. zauważa, że państwa członkowskie przyjęły programy operacyjne EFMR, ale że nie 

wszystkie państwa wyznaczyły już organy kontrolne, co spowalnia wykorzystanie 

funduszy; 

8. wskazuje na potrzebę zagwarantowania wystarczającego wsparcia finansowego dla 

kontrolowania działalności połowowej na pokładzie i w portach w celu zapewnienia i 

ułatwienia właściwego wypełniania obowiązku wyładowania; w związku z tym wzywa 

państwa członkowskie, by wykorzystywały zasoby dostępne w ramach EFMR na środki 

kontroli i egzekwowania, które są kluczem do osiągnięcia celów WPRyb; 

9. podkreśla znaczenie ścisłych i niezależnych opinii naukowych dla oceny stanu zasobów 

rybnych, tak by można było podejmować decyzje w zakresie zarządzania, 

umożliwiające uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY); wzywa 

państwa członkowskie do wykorzystywania finansowania z EFMR na gromadzenie 

danych naukowych, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla umożliwienia podejmowania 

rozsądnych i opartych na podstawach naukowych decyzji w dziedzinie polityki 

rybołówstwa; 
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10. ubolewa nad faktem, że bezpośrednie zarządzanie przez Komisję finansowaniem 

działalności kontrolnej z EFMR nie powiodło się ze względu na niechęć państw 

członkowskich do zgłaszania wspólnych projektów pomimo przypadającej im 

obniżonej stawki współfinansowania; 

11. podkreśla znaczenie roli Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w 

odniesieniu do zarządzania flotami rybackimi, a także nadzoru nad kontrolami; wzywa 

do zapewnienia wystarczającego finansowania jej zadań;  

12. uważa, że wymiar zewnętrzny WPRyb wymaga realistycznych szacunków 

budżetowych w celu sfinansowania umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 

połowów z państwami trzecimi; 

13. przypomina, że zawierane z państwami trzecimi umowy o partnerstwie w sprawie 

zrównoważonych połowów mają również na celu zwalczanie nielegalnych, 

nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN). 
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