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1. Polityka rybołówstwa UE1

Głównym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) jest dostosowanie zdolności 
połowowych do możliwości połowowych, w celu zmniejszenia nadmiernej eksploatacji 
zasobów i zapewnienia trwałego rozwoju w sektorze. W tym celu instrumenty stosowane 
przez WE mają za zadanie promować stałe zarządzanie zasobami rybnymi, ekonomiczną 
wydajność oraz innowacyjne metody w sektorze rybołówstwa, a także działać na rzecz 
równości społecznej w obszarach nadmorskich. 

W roku 1994 kwestie strukturalne WPRyb zostały włączone do Reformy Funduszy 
Strukturalnych z odrębnym celem (cel 5a – dostosowanie struktur rybołówstwa) i osobnym 
instrumentem finansowym – „Instrumentem Finansowym Orientacji Rybołówstwa” (IFOR). 
W celu ograniczenia społeczno-ekonomicznych skutków nadmiernej eksploatacji zasobów 
rybnych, a także ze względu na konieczne zmniejszenie zdolności połowowej podjęto 
również inne inicjatywy, takie jak Inicjatywa Wspólnotowa PESCA, której zadaniem było 
udzielanie wsparcia finansowego obszarom nadmorskim w latach 1994-1999, lub takie środki 
towarzyszące jak pomoc finansowa dla osób korzystających z emerytur pomostowych lub dla 
młodych rybaków.

IFOR został zreorganizowany w ramach Agendy 2000, a uzależnione od rybołówstwa 
obszary nadmorskie zostały włączone do nowo utworzonego celu 2 funduszy strukturalnych. 
Nie zdecydowano się jednak na utworzenie oddzielnej inicjatywy wspólnotowej. W tym 
względzie IFOR 2000-2006 został stworzony dla wspierania trwałej równowagi pomiędzy 
zasobami a eksploatacją, poprawienia rentowności przedsiębiorstw działających w tym 
sektorze, podniesienia wartości akwakultury i produktów rybołówstwa, a także wspierania 
trwałego rozwoju gospodarczego w obszarach uzależnionych od rybołówstwa i akwakultury.

W dniu 1 stycznia 2003 r. Unia Europejska przyjęła nową politykę rybołówstwa2. WPRyb 
wymagała reformy, ponieważ nie była wystarczająco skuteczna w realizacji postawionych 
przed nią celów. Problemy były związane z nadmierną zdolnością połowową europejskiej 
floty, słabym rozwojem europejskiej akwakultury, brakiem konkurencyjności w sektorze 
przetwórczym czy też problemami społeczno-ekonomicznymi narastającymi pomiędzy 
wspólnotami nadmorskimi. Sytuacja ta miała znaczący negatywny wpływ na dochody 
rybaków, równowagę morskiego ekosystemu i dostawy ryb na rynek UE. Reforma była 
konieczna w celu stworzenia rybołówstwa zrównoważonego pod względem biologicznym, 
środowiskowym i ekonomicznym. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia 
perspektywy długoterminowej, nowej polityki dotyczącej floty, bardziej jednolitych 
przepisów w kwestii kontroli i sankcji oraz zaangażowania uczestników sektora.

Ramy prawne dotyczące międzynarodowej części wydatków UE na rybołówstwo oparte są na 
„porozumieniach o partnerstwie w sprawie połowów” z państwami trzecimi oraz na 

  
1 Szczegółowy dokument zawierający dane techniczne i tabele zostanie przedstawiony oddzielnie 
2

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2369/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające 
szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa; rozporządzenie Rady (WE) nr 
2370/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawiające nadzwyczajne środki Wspólnoty na złomowanie statków rybackich; rozporządzenie Rady 
(WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa
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rozporządzeniach w sprawie członkostwa w Regionalnych Organizacjach Rybackich. 
Podpisano dwustronne porozumienia o partnerstwie w sprawie połowów z: Angolą, 
Republiką Zielonego Przylądka, Komorami, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Wyspami 
Owczymi, Gabonem, Grenlandią, Gwineą, Gwineą Bissau, Kiribati, Madagaskarem, 
Mauretanią, Mauritiusem, Mozambikiem, Wyspami Św. Tomasza i Książęcą, Senegalem, 
Seszelami, Norwegią.

2. Nowe propozycje przedłożone przez Komisję

• W dniu 14 lipca 2004 r. Komisja złożyła propozycję nowego Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa (EFR) (COM 2004/497 ost.)

Komisja zaproponowała utworzenie EFR1 jako nowego instrumentu programowania 
rybołówstwa w ramach Perspektyw Finansowych w UE w latach 2007-2013. EFR zastąpi 
obecny IFOR i ułatwi wdrożenie zmian wprowadzonych w WPRyb w czasie jej ostatniej 
reformy w 2002 r. Dlatego też stanowi on ważny krok w kierunku strategii rozwoju 
uzgodnionej w Lizbonie i Göteborgu.

Fundusz ten będzie skoncentrowany wokół kilku kluczowych osi:

a) Środki mające na celu dostosowanie wspólnotowej floty rybackiej i ograniczenie nakładu 
połowowego – celem tych środków jest zwiększenie pomocy publicznej dla osób 
zamierzających zaprzestać wykonywania tej działalności trwale lub czasowo, dla 
inwestycji w wyposażenie pokładów statków rybackich i w wybiórcze metody połowu, 
dla połowów przybrzeżnych na małą skalę oraz społeczno-ekonomicznych rekompensat 
za zarządzanie flotą.

b) Akwakultura, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury – celem jest 
inwestowanie w sektor, wspieranie środków na rzecz ochrony środowiska wodnego, ale 
również środki na rzecz ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, a także inwestowanie w 
przetwórstwo i marketing.

c) Środki podejmowane we wspólnym interesie, takie jak: ochrona zasobów, promocja 
stosunków partnerskich pomiędzy nauką a rybołówstwem, rozwijanie nowych rynków 
zbytu oraz inwestycje w porty rybackie, w celu zwiększania wydajności.

d) Trwały rozwój przybrzeżnych stref połowów – w kwestii restrukturyzacji i 
przekierowania działalności gospodarczej celem jest promowanie współpracy między 
regionami, popieranie gospodarczego i społecznego rozwoju wspólnot, zwiększanie 
dostępności zatrudnienia i wspieranie nadmorskich grup działania.

e) Pomoc techniczna – z inicjatywy Państw Członkowskich Fundusz może przeznaczyć 
środki w ramach każdego programu operacyjnego, na działania w zakresie przygotowania, 
monitorowania zarządzania, oceny, reklamy, kontroli i audytu, aby usprawnić planowanie 
metod.

  
1

Fundusz ten jest w dużej mierze oparty na doświadczeniach zdobytych w ramach interwencji strukturalnych w sektorze rybołówstwa 
podjętych przez IFOR w latach 1994-1999 (budżet: 2679,63 mln euro (oraz 262,18 mln na PESCA)) a także w okresie programowania w 
latach 2000-2006 (budżet: 3768,7 mln euro wg cen z 1999 r.). Finansowanie w ramach IFOR koncentrowało się głównie na działaniach w 
regionach objętych celem 1 (IFOR nie pokrywał kosztów działań we wszystkich regionach objętych celem 2). Jednakże IFOR przekazywał 
środki poza regionem objętym celem 1 poprzez jednolity dokument programowy dla każdego Państwa Członkowskiego. Dostępne środki 
strukturalne były następujące: odnowienie floty i modernizacja jednostek połowowych, dostosowanie możliwości połowowych, rybołówstwo 
przybrzeżne, środki społeczno-ekonomiczne, ochrona zasobów połowowych, akwakultura, rybacka infrastruktura portowa, przetwarzanie i 
obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, znajdowanie nowych rynków zbytu i działania innowacyjne.
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• Ponadto Komisja zamierza zaproponować w 2005 r. instrument łączący wszystkie 
obszary, w których Wspólna Polityka Rybołówstwa wymaga nakładów na wsparcie 
reformy WPRyb w tym:

a) inwestycje w środki kontroli
b) środki promocji doradztwa naukowego i danych technicznych
c) finansowanie międzynarodowych porozumień o partnerstwie w sprawie połowów i 

członkostwa w Regionalnych Organizacjach Rybackich

W tym obszarze Komisja zamierza znacznie zwiększyć nakłady na pozycje: „inwestycje w 
środki kontroli” oraz „środki promocji doradztwa naukowego i danych technicznych”. 
Restrukturyzacja ram prawnych odnoszących się do rybołówstwa powinna prowadzić do 
większej jasności, przejrzystości i uproszczenia procesów administracyjnych.

• Planowane są również propozycje nowych porozumień o partnerstwie w sprawie 
połowów (z Libią, Rosją, a później być może też z Algierią, Kenią, Tanzanią)

3. Sektor rybołówstwa w Perspektywie Finansowej 2007-2013:

Na mocy obecnie obowiązujących ram finansowych w latach 2000-2006 wydatki na 
rybołówstwo zostały zapisane w budżecie UE w kilku różnych rozdziałach. Nowa propozycja 
Komisji przewiduje natomiast połączenie wydatków na Wspólną Politykę Rybołówstwa w 
nowym rozdziale budżetu – „trwały rozwój i ochrona zasobów naturalnych” – z wydatkami 
związanymi ze Wspólną Polityką Rolną i polityką ochrony środowiska.

CE1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution
Développement 
durable et protection 
des ressources 
naturelles

56015 57180 57900 58115 57980 57850 57825 57805 3,20%

Fisheries (incl. intern. 
fisheries agreements)3

909 1025 1050 1075 1100 1100 1125 1125 23,7%

of which EFF 3 630 655 678 701 713 726 738 752 19,1%

Suma przeznaczona na EFR w ramach perspektyw finansowych proponowanych przez 
Komisję na lata 2007-2013 wynosi 4,96 mld euro w powiększonej Europie 25 państw, co w 
przybliżeniu odpowiada sumom przeznaczanym w Europie 15 państw w latach 2000-2006 
(3,7 mld euro).

Wszystkie wydatki na rybołówstwo z wyjątkiem badań naukowych (które zostały włączone w 
Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji (RTD) w pozycji 1) zostałyby 
włączone do nowej pozycji 2.

Pomocniczość 

  
1 crédits d'éngagements
3 source Commission, fiches 14,19; 
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Mimo że nie przewidziano osobnego rozdziału na temat rybołówstwa, Traktat przypisuje 
WPRyb te same cele co WPR (art. 3 ust. 1 lit. f), art. 32 i 33 TWE). Dziś kwestie związane z 
ochroną środowiska (art. 7 TWE) odgrywają rolę decydującą w WPRyb, wraz z aspektami 
strukturalnymi. Kwestie te – dotyczące równowagi morskiego ekosystemu – mają charakter 
międzynarodowy i żadne pojedyncze Państwo Członkowskie nie rozwiązałoby skutecznie 
problemów związanych np. z nadmiernymi połowami. Ponadto cel WPRyb dotyczący 
trwałego rozwoju nie może być właściwie realizowany przez Państwa Członkowskie, jeśli 
weźmie się pod uwagę problemy strukturalne napotykane w zakresie rozwoju sektora 
rybołówstwa oraz ograniczenia środków finansowych dostępnych dla Państw Członkowskich 
w rozszerzonej Unii. 

Wartość dodana

EFR towarzyszy środkom zarządzania zasobami i pomaga dostosować struktury sektora 
produkcyjnego oraz narzędzia monitorowania, którymi dysponuje WPRyb. Ponadto jego 
celem jest wspieranie ludności i obszarów prowadzących działalność rybacką. Mimo że 
wsparcie to nie mieści się w ramach polityki spójności na lata 2007 – 2013, utrzymano zasady 
partnerstwa, pomocniczości i koncentracji skupiające się na mniej uprzywilejowanych 
wspólnotach i obszarach, w których oddziaływanie planów odbudowy jest większe. Zgodnie z 
nowym zestawem celów przyjętych w nowej polityce rybołówstwa, porozumienia o 
partnerstwie w sprawie połowów winny zapewnić wsparcie dla przemysłu rybnego jako 
całości, a jednocześnie winny być całkowicie zgodne z polityką UE w zakresie rozwoju.

Ocena

Ocena ex-post ostatniego instrumentu finansowego – IFOR 1994-1999 – oraz ocena pośrednia 
tego programu w latach 2000-2006 zasugerowała zastosowanie programowania partnerskiego 
i wyeliminowanie niektórych sprzecznych środków dotyczących floty. Użyteczne okazało się 
ponadto zdefiniowanie pięciu priorytetów EFR.

Nadmierne zdolności połowowe wspólnotowej floty, mimo wysiłków podjętych w ramach 
poprzednich programów strukturalnych (IFOR 1994-1999 oraz IFOR 2000-2006), są wciąż 
jednym z głównych powodów nadmiernej eksploatacji niektórych zasobów. Dlatego też EFR 
musi w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia nadmiaru zdolności i do 
restrukturyzacji sektora. Co więcej starania te muszą być podejmowane równolegle do 
stosowania środków społecznych i ekonomicznych, aby ograniczyć oddziaływanie planów 
odbudowy w różnych wspólnotach rybackich.

Wstępne wnioski:

a) WPRyb winna stanowić główny element starań UE w zakresie ochrony środowiska 
mających na celu przywrócenie równowagi morskiego ekosystemu, któremu w dużej 
części grozi poważne zachwianie. Z tego względu powinno się ją uznać za priorytet w 
ramach finansowych na lata 2007-2013;

b) Należy rozważyć, czy finansowanie inwestycji w wyposażenie pokładów statków 
rybackich, które byłoby możliwe zgodnie z propozycją nowego EFR, a także 
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przekazywanie funduszy na porozumienia o partnerstwie w sprawie połowów z 
państwami rozwijającymi się, jest priorytetem w ramach finansowych na lata 2007-2013;

c) W kwestii ochrony zasobów, kontroli i egzekwowania oraz zarządzania WPRyb możliwe 
byłoby rozpatrzenie znacznego zwiększenia funduszy w celu realizacji zobowiązania UE 
do poprawy doradztwa naukowego i wiedzy na temat stanu zasobów rybnych, do 
umocnienia współpracy z uczestnikami sektora i pomiędzy nimi, do wzmocnienia kontroli 
i egzekwowania oraz uwzględnienia powołania wspólnego organu inspekcji;


