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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. Tło: reforma polityki strukturalnej

Projekt Komisji powstał w ramach reformy funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest także określony projektem przepisów ogólnych 
dotyczących EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności1, 
który wprowadza rozróżnienie pomiędzy EFRR, EFS i Funduszem Spójności z jednej strony, 
i wspiera rybołówstwo, rolnictwo i środowisko w ramach finansowania „ochrony i 
zarządzania zasobami naturalnymi” z drugiej strony. Zgodnie z tym Komisja wniosła, aby w 
latach 2007-2013 pomoc dla rybołówstwa była skoncentrowana na nowym Europejskim 
Funduszu Rybołówstwa (EFR), który zastąpi obecny Instrument Finansowy Orientacji 
Rybołówstwa (IFOR). Finansowanie rybołówstwa z EFR byłoby zatem wyodrębnione w 
ramach własnej pozycji budżetowej. Komisja przewidziała wydatki na Wspólną Politykę 
Rybołówstwa w wysokości 7,6 miliarda euro, z czego 4,963 miliarda euro zostałoby 
przydzielone na rzecz EFR.

Konieczność znowelizowania rozporządzeń dotyczących EFRR jest spowodowana przede 
wszystkim wyzwaniami wynikającymi z rozszerzenia, które nie tylko uwydatniło 
zróżnicowanie regionalne, ale również zwiększyło łączną liczbę granic unijnych. W swoim 
projekcie z lutego 2004 w sprawie perspektyw finansowych Komisja przedstawiła ambitną 
politykę spójności dla rozszerzonej Unii, proponując alokację 336,1 miliarda euro (373,9 
miliarda Euro przed przelewami na rzecz instrumentów finansowania obszarów wiejskich i 
rybołówstwa).

Programy objęte finansowaniem z funduszy strukturalnych znalazłyby się wśród trzech 
nowych celów polityki spójności: konwergencji, regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia 
oraz współpracy terytorialnej. Co więcej, podkreślenie terytorialnego aspektu nowej polityki 
spójności jest widoczne w projekcie Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego EFRR, 
w którym sugeruje ona zwrócenie szczególnej uwagi na specyfikę poszczególnych regionów, 
w szczególności na regiony peryferyjne określone w art. 299 ust. 2 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz na obszary charakteryzujące się występowaniem naturalnych 
utrudnień, takich jak najniższe zagęszczenie ludności.

2. Projekt rozporządzenia dotyczącego EFRR i rybołówstwa 

Projekt określa zadania EFRR, zakres jego pomocy, jak również typy wydatków 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy. Ogólne kryteria kwalifikowania się do 
finansowania z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności są określone w 
rozporządzeniu ramowym2.

2.1 Obszary zależne od rybołówstwa

W odniesieniu do rybołówstwa, projekt zawiera przepisy szczególne dotyczące traktowania 
obszarów zależnych od rybołówstwa (art. 9). Państwa Członkowskie i regiony są zobowiązane 

  
1 COM (2004) 492 wersja ostateczna
2 COM (2004) 492 wersja ostateczna
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do zapewnienia komplementarności i spójności pomiędzy wsparciem ze strony EFRR a 
wsparciem ze strony EFR. Interwencja EFRR byłaby skoncentrowana na gospodarczej
dywersyfikacji obszarów zależnych od rybołówstwa. Programy współfinansowane przez 
EFRR powinny zatem wspierać, oprócz tradycyjnych działań, także proces gospodarczej
dywersyfikacji obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybołówstwa (punkt 
odniesienia 7).

Działania interwencyjne EFRR obejmowałyby:
1) infrastrukturę służącą poprawie dostępności; 
2) przyspieszenie tempa rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich; 
3) rozwój nowej działalności gospodarczej poza sektorami rolnictwa i rybołówstwa; 
4) wzmocnienie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi; 
5) rozwój usług turystycznych i walorów rekreacyjnych obszarów wiejskich.

W przypadku działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria rozgraniczające działania, które będą wspierane 
przez EFRR z jednej strony, od działań wspieranych przez EFR z drugiej strony.

Tak więc poza ramami EFR polityka spójności wspierałaby głównie dywersyfikację obszarów 
zależnych od rybołówstwa od tradycyjnych rodzajów działalności. W związku z 
przeniesieniem finansowania rybołówstwa do EFR, i rolą EFRR jako funduszu 
komplementarnego w stosunku do EFR, można wyrazić uzasadnione obawy dotyczące 
wartości ekonomicznej EFRR, jaką przedstawia on dla rybołówstwa. Środki dostępne z EFRR 
mogą być jednak wykorzystane w sposób bardziej racjonalny i przejrzysty.

Reforma funduszy strukturalnych obejmuje ideę EFR będącego funduszem uczestniczącym w 
finansowaniu zrównoważonego rozwoju. Co więcej, reforma funduszu rybołówstwa wydaje 
się zawierać ideę „zrównoważonego rozwoju” jako zasady integrującej EFR, i koncentruje się 
na przełowieniu jako przypuszczalnym głównym zagrożeniu społeczno-ekonomicznym dla 
rybołówstwa. Inne zagrożenia dla środowiska morskiego, takie jak skutki zanieczyszczenia, 
globalne ocieplenie klimatu czy aktywne sonary lokacyjne nie były w tym kontekście 
rozważane. Biorąc pod uwagę dziedziny, w których mogłyby być prowadzone działania inne 
niż te odnoszące się do przełowienia, mile widzianym pomysłem byłoby zawarcie w 
rozporządzeniach dotyczących EFRR zasady komplementarności, w ramach której możliwe 
byłoby wspólnotowe finansowanie z EFRR innych działań, mających na celu poprawę stanu 
środowiska zasobów połowowych, niż te finansowane przez EFR.

Co więcej, szczególny charakter problemów społeczno-ekonomicznych w sektorze 
rybołówstwa, spowodowanych Wspólną Polityką Rybołówstwa i kurczącymi się zasobami 
połowowymi, powinien być wzięty pod uwagę przy stosowaniu kryteriów interwencji polityki 
spójności.

2.2 Obszary charakteryzujące się występowaniem naturalnych utrudnień oraz regiony 
peryferyjne

Oprócz przepisów szczególnych dotyczących traktowania obszarów zależnych od 
rybołówstwa, projekt zawiera przepisy o charakterze terytorialnym, które dotyczą obszarów 
charakteryzujących się występowaniem naturalnych utrudnień (art. 10) takich jak najniższe 
zagęszczenie ludności (punkt uzasadnienia 10), jak również regionów peryferyjnych
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określonych w art. 299 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 11). 
Przepisy te stosuje się również w odniesieniu do obszarów, na których rybołówstwo odgrywa 
znaczącą rolę.

Komisja stwierdza, że szczególną uwagę należy poświęcić regionom peryferyjnym. Można by 
to osiągnąć dzięki zwiększeniu zakresu finansowania przez EFRR pomocy operacyjnej 
związanej z rekompensowaniem dodatkowych kosztów w niektórych sektorach o wsparcie w 
zakresie usług transportu towarowego i uruchomienia usług transportowych, a także wsparcie 
związane z ograniczeniami w składowaniu, nadmiernym rozmiarem i utrzymaniem narzędzi 
produkcyjnych oraz brakiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy. Komisja proponuje 
zmianę podstawy prawnej dla tych środków, a zatem art. 299 ust. 2 jako wyłączną podstawę 
prawną. Do chwili obecnej Rada przyjęła podwójną podstawę prawną, opartą o art. 37 i art. 
299 ust. 2, dla tych rodzajów działań. 

W odniesieniu do obszarów charakteryzujących się występowaniem naturalnych utrudnień1, 
takich jak te o najniższym zagęszczeniu ludności, a także niektórych wysp, obszarów 
górskich i obszarów słabo zaludnionych, których położenie geograficzne wpływa na 
osłabienie rozwoju, Komisja proponuje, aby EFRR zajął się ich problemami. W 
szczególności, EFRR przyczyni się do finansowania inwestycji, których celem jest poprawa 
dostępności, jak również do rozwoju działalności gospodarczej związanej z dziedzictwem 
kulturowym, promowania harmonijnego wykorzystania zasobów naturalnych i stymulowania 
turystyki. 
 

3. Wnioski 

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem projekt Komisji, w tym 
rozróżnienie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności od EFR. Rozróżnienie podkreśla 
komplementarność EFRR w stosunku do EFR i zwiększa przejrzystość wykorzystania tych 
funduszy. Jednak koncentracja finansowania rybołówstwa przez EFR nie powinna oznaczać 
ogólnego zmniejszenia wspólnotowego finansowania rybołówstwa i obszarów zależnych od 
rybołówstwa.

Sprawozdawca pragnie ponownie podkreślić, iż wydaje się, że projekt Komisji nie zajął się w 
sposób właściwy specyficznym charakterem rybołówstwa, jak również problemami 
związanymi z rybołówstwem i obszarami zależnymi od rybołówstwa, w odróżnieniu od 
rolnictwa. Specyficzne problemy rybołówstwa i obszarów zależnych od rybołówstwa 
spowodowane są obowiązkowymi działaniami, które muszą być podjęte w ramach reformy 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która ma na celu ochronę zasobów połowowych. 
Przełowienie nie jest jedyną przyczyną kurczenia się zasobów połowowych, i cele Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa powinny być lepiej zintegrowane z innymi politykami wspólnotowymi, 
takimi jak polityka środowiskowa, a nie jedynie vice versa.

  
1 Dotyczy to dostępności i oddalenia obszarów o najniższym zagęszczeniu ludności od największych rynków, o 
czym stanowi protokół nr 6 do Aktu Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, a także specyficznych trudności 
napotkanych przez niektóre wyspy, obszary górskie oraz obszary słabo zaludnione, których położenie 
geograficzne wpływa na osłabienie rozwoju.
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W odniesieniu do projektów przepisów dotyczących obszarów zależnych od rybołówstwa, 
sprawozdawca zgadza się na koncentrację na pięciu zaproponowanych środkach, ale 
podkreśla, że wykaz ten nie powinien być wyłączny.

Sprawozdawca zgadza się z Komisją w sprawie potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na 
regiony peryferyjne i obszary charakteryzujące się występowaniem naturalnych utrudnień, 
takie jak te o najniższym zagęszczeniu ludności. Dostęp do rynków oraz koszty dodatkowe 
transportu, składowania, jak również utrzymania narzędzi produkcyjnych i kapitału ludzkiego 
na lokalnym rynku pracy oznaczają dodatkowe koszty dla regionów o niekorzystnym
położeniu geograficznym, które w dalszym ciągu dysponują wyjątkowym potencjałem, 
zarówno jako dostawcy produktów rybołówstwa, jak również dostawcy usług turystycznych 
szanujący swoje dziedzictwo kulturowe. Dlatego też nacisk na rozwój infrastruktury 
ułatwiającej ich dostępność jest w najważniejszy.

Na koniec sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na prace podjęte nad opracowaniem 
definicji europejskiej strategii na rzecz morza, która może doprowadzić do ponownego 
rozważenia polityki w stosunku do niektórych z tych środków.


