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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

 uwzględniając rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie innowacji i 

dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od 

rybołówstwa1, 

 uwzględniając rezolucję z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie roli turystyki związanej z 

rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa2, 

 uwzględniając rezolucję z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie promowania spójności i 

rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE3, 

 uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki 

rybołówstwa4, 

 uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury5, 

 uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (EFMR)6, 

A. mając na uwadze, że rybołówstwo – zwłaszcza tradycyjne łodziowe rybołówstwo 

przybrzeżne – stanowi tradycyjną działalność, której specyfika stanowi o tożsamości i 

stylu życia w większości obszarów przybrzeżnych w „regionach o niskiej stopie 

wzrostu” (takich jak obszary włoskiego Mezzogiorno oraz Grecji, Chorwacji, Hiszpanii 

i Portugalii) i „regionach o niskim dochodzie” (takich jak obszary Bułgarii i Rumunii), 

o których mowa w odnośnym sprawozdaniu Komisji; 

B. mając na uwadze, że utrzymanie 12 % światowej populacji zależy od rybołówstwa i 

akwakultury i że w związku z tym handel produktami rybołówstwa może wywierać 

bardzo istotne skutki społeczno-gospodarcze, przy czym około 40 % produkcji 

wprowadza się na rynek międzynarodowy, co odpowiada rocznej wartości wywozu 

wynoszącej 115 mld EUR; 

C. mając na uwadze znaczenie gospodarcze, terytorialne, społeczne i kulturowe 

rybołówstwa na małą skalę, tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 

rybołówstwa przybrzeżnego i połowu skorupiaków na rozległych obszarach 

przybrzeżnych UE, w tym na wyspach oraz w regionach najbardziej oddalonych, a w 

związku z tym mając na uwadze konieczność ochrony i wspierania tego sektora w 

kontekście połowów paszowych i prowadzonych na wielką skalę oraz akwakultury 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0109. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0280. 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0316. 
4 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22. 
5 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1. 
6 Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 
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przemysłowej; 

D. mając na uwadze, że narzędzia i techniki wykorzystywane w tradycyjnym łodziowym 

rybołówstwie przybrzeżnym wywierają mniejszy wpływ na sytuację zagrożonych 

zasobów; 

E. mając na uwadze, że tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne ma znaczny wpływ 

na przyszłość słabiej rozwiniętych społeczności przybrzeżnych i wyspiarskich w Unii; 

mając na uwadze, że należy wzbudzać w młodzieży zainteresowanie dołączeniem do 

sektora, a także zaoferować ludziom młodym odpowiednie szkolenia, również w 

dziedzinie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, aby przyczynić się do 

rozwoju obszarów zależnych od rybołówstwa i zatrzymania ludności na tych obszarach; 

F. mając na uwadze, że osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) 

wymaga zastosowania regionalnego podejścia uwzględniającego kryteria naukowe oraz 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze; 

G. mając na uwadze, że UE jest największym światowym rynkiem produktów 

rybołówstwa i że właśnie z tego względu coraz pilniejsza jest potrzeba, aby 

rybołówstwo było nie tylko dochodowe, lecz także trwałe i zrównoważone; 

H. mając na uwadze, że sytuacja w sektorze rybołówstwa wciąż się pogarsza, co 

przyczynia się do poważnego spowolnienia gospodarczego na wielu obszarach 

przybrzeżnych i wyspiarskich, w tym w regionach słabiej rozwiniętych, i prowadzi do 

wyludnienia, ponieważ mieszkańcy przenoszą się do regionów oferujących lepsze 

perspektywy w zakresie zatrudnienia i kształcenia; 

I. mając na uwadze, że działania przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa w 

odniesieniu do tych regionów muszą być zrównoważone ze społecznego i 

gospodarczego punktu widzenia, aby zapewnić dalszą rentowność tradycyjnej 

działalności połowowej; mając na uwadze, że gatunki poławiane w ramach 

rybołówstwa przybrzeżnego mają dużą wartość społeczno-gospodarczą, mimo że 

stanowią niewielki odsetek połowów w ramach rybołówstwa komercyjnego; 

J. mając na uwadze art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, który stanowi, że „przy 

przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych państwom członkowskim (...) 

państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria (...). Kryteria, które 

mają być stosowane, mogą obejmować między innymi (...) wkład w lokalną gospodarkę 

(...)”; mając na uwadze, że w tym kontekście UE musi zwrócić szczególną uwagę na 

floty słabiej rozwiniętych regionów; 

K. mając na uwadze, że kobiety odgrywają istotną rolę w tradycyjnym łodziowym 

rybołówstwie przybrzeżnym, w szczególności w zakresie prac związanych z 

przetwórstwem oraz w zakresie połowu skorupiaków; 

L. mając na uwadze, że celem polityki spójności UE jest zmniejszenie różnic między 

regionami i między państwami członkowskimi przez wspieranie zbliżenia 

gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz mając na uwadze znaczenie sektora 

rybołówstwa oraz sektorów bezpośrednio lub pośrednio z nim powiązanych dla rozwoju 

regionów przybrzeżnych; 
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M. mając na uwadze, że duża liczba miejsc pracy, zarówno bezpośrednich, jak i 

pośrednich, tworzonych w sektorach rybołówstwa, połowu skorupiaków, akwakultury i 

w pokrewnych gałęziach przemysłu, a także w sektorze handlu i przetwórstwa 

produktów rybołówstwa, nadaje tym sektorom istotne znaczenie społeczno-

gospodarcze; 

N. mając na uwadze, że niektóre przybrzeżne obszary połowowe w regionach słabiej 

rozwiniętych sąsiadują z regionami rozwiniętymi pod względem ekonomicznym i 

będącymi ośrodkami turystycznymi, ale nie mogą mimo to osiągnąć odpowiedniego 

wzrostu gospodarczego; 

O. mając na uwadze, że nacisk na wykorzystywanie zasobów morza w takich regionach 

rośnie, a sektor rybołówstwa jest często marginalizowany w porównaniu z sektorem 

turystyki, chociaż oba te sektory mogą współistnieć i uzupełniać się; 

P. mając na uwadze, że w art. 349 TFUE uznano szczególną sytuację gospodarczą i 

społeczną regionów najbardziej oddalonych, pogłębioną pod względem strukturalnym 

przez szereg czynników (oddalenie, wyspiarski charakter, niewielka powierzchnia, 

trudna topografia i trudne warunki klimatyczne, zależność gospodarcza od niewielu 

produktów itp.), których trwałość i łączne występowanie hamuje rozwój tych regionów; 

Q. mając na uwadze, że w słabiej rozwiniętych regionach, w szczególności w regionach 

najbardziej oddalonych, znaczny odsetek miejscowej ludności jest zależny od 

rybołówstwa przybrzeżnego i lokalnego prowadzonego na niewielką skalę, a jest to 

sektor, w którym brakuje ludzi młodych ze względu na jego niską atrakcyjność, niski 

poziom kwalifikacji, a także nierzadko niskie zarobki; 

R. mając na uwadze, że w celu zapewnienia konkurencyjności produktów rybołówstwa 

pochodzących z regionów najbardziej oddalonych należy zagwarantować, aby koszty 

transportu nie wpływały niekorzystnie na ceny ryb pochodzących z tych regionów i 

przeznaczonych na główne rynki docelowe; 

S. mając na uwadze, że połowy rekreacyjne i turystyka związana z tego rodzaju 

działalnością wywierają istotny wpływ pod względem gospodarczym i mogą 

zaowocować dywersyfikacją gospodarczą w tych regionach; 

T. mając na uwadze, że unijna strategia na rzecz niebieskiej gospodarki zachęca do 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego na obszarach przybrzeżnych i wspiera go; 

U. mając na uwadze, że w sektorze turystyki morskiej i nadmorskiej zatrudnionych jest 3,2 

mln osób, a wartość dodana brutto tego sektora w UE sięga łącznie 183 mln EUR; 

1. podkreśla znaczenie rybołówstwa, zwłaszcza tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego oraz zrównoważonej turystyki morskiej i nadmorskiej dla rozwoju 

gospodarki morskiej obejmującej wszelkie aspekty społeczne i ekologiczne; podkreśla 

znaczenie dywersyfikacji oferty turystycznej przez stymulowanie działalności 

zrównoważonej pod względem gospodarczym i środowiskowym, ułatwiającej i 

promującej całoroczny dostęp do dziedzictwa morskiego, turystyki podwodnej, 

turystyki kulinarnej czy sportów wodnych w celu zrównoważenia problemów 

związanych z sezonowością; uważa, że niezbędne jest zwiększenie wsparcia 
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finansowego udzielanego MŚP opracowującym innowacyjne rozwiązania w zakresie 

turystyki morskiej i nadmorskiej za pośrednictwem takich instrumentów finansowych 

jak program „Horyzont 2020”; 

2. zauważa, że dywersyfikacja działalności prawie wszędzie stała się koniecznością dla 

wielu rybaków trudniących się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, 

lecz w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych, gdyż dochody z działalności 

połowowej są często niewystarczające i dlatego rybacy ci muszą szukać dodatkowych 

źródeł dochodu, m.in. w ramach nowej oferty turystycznej związanej z sektorem, jak 

np. turystyka rybacka; zachęca Komisję i państwa członkowskie do wspierania 

korzystania z różnych funduszy unijnych, w tym z EFMR, w celu rozwijania turystyki 

związanej z rybołówstwem i przetwórstwa ryb na tych obszarach, co przyczyniłoby się 

do dywersyfikacji źródeł dochodu; podkreśla jednak, że taka dywersyfikacja nie może 

w żaden sposób zagrażać działalności połowowej sensu stricto oraz że pracę rybaków 

trudniących się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym należy uznawać 

i wspierać finansowo również w okresach obowiązywania zakazu połowów; 

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję do inwestowania w szkolenia i rozwój 

technologiczny całego sektora rybołówstwa, aby przyciągnąć zasoby ludzkie wysokiej 

jakości do regionów słabiej rozwiniętych i zagwarantować, że tam pozostaną; wskazuje, 

że inwestycje w kapitał ludzki oraz promowanie szkoleń w sektorze rybołówstwa 

stanowią niezbędne wymogi dla osiągnięcia zrównoważonego i konkurencyjnego 

wzrostu; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFS w doskonaleniu kształcenia i szkolenia, 

również w dziedzinie rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego; podkreśla znaczenie zakładania i działalności rybackich 

lokalnych grup działania (RLGD), które wspierają sektor rybołówstwa; 

4. wzywa państwa członkowskie oraz organy regionalne i lokalne do zapewnienia 

innowacyjnej i zrównoważonej infrastruktury, w tym np. szybkich łącz internetowych i 

wysokiej jakości technologii informacyjnych, tak aby pomóc rybakom z regionów 

słabiej rozwiniętych w dywersyfikacji tradycyjnej działalności połowowej przez jej 

usprawnienie i lepsze dostosowanie do innych sektorów działalności gospodarczej, w 

szczególności stanowiących jej uzupełnienie; podkreśla potencjał projektów 

wielosektorowych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i 

terytorialnemu słabiej rozwiniętych regionów przybrzeżnych dzięki wykorzystaniu 

synergii między funduszami europejskimi, zwłaszcza EFRR, EFMR i EFS; podkreśla 

znaczenie niebieskiej gospodarki, która może przyczynić się do wzrostu gospodarczego 

w słabiej rozwiniętych regionach przybrzeżnych i wyspiarskich; 

5. podkreśla konieczność wspierania pracy i tworzenia organizacji producentów oraz 

relacji międzybranżowych w celu zwiększenia konkurencyjności sektora oraz 

wzmocnienia jego pozycji na rynku; 

6. podkreśla wagę Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), który po 

raz pierwszy łączy zarówno finansowanie zintegrowanej polityki morskiej, jak i 

finansowanie polityki rybołówstwa z finansowaniem z EBI, jeśli chodzi o wspieranie 

zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rozwoju rybołówstwa, akwakultury i 

przetwórstwa rybnego oraz zróżnicowania źródeł dochodów społeczności rybackich 

zależnych od tych sektorów, zwłaszcza w przypadku tradycyjnego łodziowego 
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rybołówstwa przybrzeżnego, a także promowanie szkolenia zawodowego kobiet i ludzi 

młodych oraz przyciąganie nowych przedsiębiorców do tego sektora; wzywa państwa 

członkowskie do przyspieszenia wykorzystania EFMR, a w szczególności środków z 

niego przeznaczonych na szkolenie i rozwój umiejętności zawodowych miejscowej 

ludności oraz rozwój działalności stanowiącej uzupełnienie tradycyjnej działalności 

połowowej; uważa, że niezwykle ważne jest utrzymanie wsparcia na rzecz transportu 

ryb z regionów najbardziej oddalonych na rynek międzynarodowy, i wskazuje, że 

najlepiej byłoby zwiększyć to wsparcie, aby zagwarantować równe warunki 

konkurencji z produktami innych podmiotów lokalnych; podkreśla znaczenie 

zapewnienia dostatecznego finansowania EFMR w okresie po roku 2020 w celu 

dalszego wspierania rozwoju stref przybrzeżnych w regionach zależnych od 

rybołówstwa; 

7. podkreśla, że rybacy, a zwłaszcza rybacy trudniący się tradycyjnym łodziowym 

rybołówstwem przybrzeżnym w wielu regionach słabiej rozwiniętych mają trudności z 

dostępem do finansowania ze względu na poziom zadłużenia oraz presje na finanse 

publiczne w tych obszarach, a także z powodu opóźnień biurokratyczno-

administracyjnych związanych z samym funkcjonowaniem EFMR; w związku z tym 

wzywa Komisję do współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w 

celu opracowania odpowiednich instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb 

rybaków i ich przedsiębiorstw; zachęca Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia 

uproszczonej i szybszej procedury korzystania z EFMR w regionach słabiej 

rozwiniętych; zwraca się do Komisji, aby przeanalizowała możliwość stworzenia 

instrumentu finansowego, który będzie przeznaczony do wspierania rybołówstwa w 

regionach najbardziej oddalonych na wzór środków dostępnych dla rolnictwa w 

regionach najbardziej oddalonych w ramach Programu szczególnych opcji na rzecz 

regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), i przyczyni się do optymalnego 

wykorzystania potencjału rybołówstwa w tych regionach; 

8. wzywa do pełnego stosowania art. 349 TFUE w strategiach politycznych, normach, 

funduszach i programach UE związanych z polityką rybołówstwa, w szczególności w 

odniesieniu do EFMR, aby zapewnić skuteczną reakcję na specyficzne trudności, z 

którymi mierzą się regiony najbardziej oddalone; 

9. zachęca Komisję i państwa członkowskie do wspierania korzystania z różnych funduszy 

unijnych, w tym z EFMR, w celu rozwijania turystyki związanej z rybołówstwem i 

przetwórstwa ryb w odnośnych regionach, co przyczyniłoby się do dywersyfikacji 

źródeł dochodu; 

10. wzywa Komisję, aby – w celu umożliwienia przetrwania sektora rybołówstwa w 

regionach najbardziej oddalonych i zgodnie z zasadami zróżnicowanego traktowania 

małych wysp i terytoriów wspomnianych w 14. celu zrównoważonego rozwoju – 

wprowadziła środki wsparcia oparte na art. 349 TFUE, by zapewnić finansowanie (na 

szczeblu unijnym lub krajowym) statków rybackich uprawiających tradycyjne łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne, które wyładowują całe połowy w portach regionów 

najbardziej oddalonych i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju lokalnego, tak 

aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, dostosować statki do europejskich norm 

sanitarnych, zwalczać nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy i osiągnąć 

większą efektywność środowiskową; 
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11. wspiera państwa członkowskie w ustanawianiu preferencyjnych systemów 

opodatkowania w odnośnych regionach, aby zachęcać do inwestycji i przeciwdziałać 

ubóstwu; 

12. podkreśla znaczenie rozwijania i propagowania akwakultury zrównoważonej pod kątem 

ochrony środowiska oraz zdrowia ryb i konsumentów; zwraca ponadto uwagę nie tylko 

na jej potencjał jako działalności gospodarczej oferującej dobrze płatne miejsca pracy 

(już zapewniającej 80 000 miejsc pracy w UE), lecz także jej znaczenie dla 

zmniejszania zarówno przełowienia europejskich zasobów rybnych, jak i uzależnienia 

UE od przywozu ryb i owoców morza z państw trzecich; zachęca państwa 

członkowskie i władze lokalne do wspierania projektów z zakresu niebieskiej 

gospodarki, by pomóc mieszkańcom słabiej rozwiniętych regionów w rozwijaniu 

zrównoważonych pod względem środowiskowym źródeł dochodów; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, by włożyły więcej wysiłku w rozwiązanie problemu obciążeń 

administracyjnych, z którym boryka się sektor rybołówstwa i akwakultury. 
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