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Wstęp

Za wyjątkiem badań naukowych w dziedzinie rybołówstwa, wszystkie działania w zakresie 
gospodarki morskiej i rybołówstwa są w pełni realizowane w ramach działu 2 „Ochrona 
zasobów naturalnych”. Obejmują one dwa główne elementy: a) Europejski Fundusz Rybacki 
(EFR) i b) tzw. „drugi instrument”, któremu podlegają wszystkie inne działania związane ze 
Wspólną Polityką Rybacką (WPRyb), w tym łowiska międzynarodowe i prawo morskie.
Działanie przygotowawcze i projekt pilotażowy dotyczący zainicjowania Europejskiej 
Polityki Morskiej dopełniają obrazu we WPB na rok 2009.

Na cele EFR Komisja proponuje 631,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i 561,1 mln 
EUR w środkach na płatności, co stanowi odpowiednio + 3,1% i + 24,5% w stosunku do 
budżetu na 2008 r. Względnie duży wzrost płatności spowodowany jest głównie przez fakt, że 
budżet na rok 2008 odznaczał się niskim poziomem płatności, ponieważ wszystkie zaliczki 
zostały już uwzględnione w budżecie na 2007 r. W przypadku WPB na 2009 r. 
zaproponowane środki na płatności dotyczą nowych programów EFR na lata 2007-2013 oraz 
rozliczenia zaciągniętych zobowiązań linii budżetowych, które stanowiły część programów 
funduszy strukturalnych na lata 2000-2006 (zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji 
Rybołówstwa (FIFG)).

Środki zaproponowane na WPRyb wynoszą ogółem 297,8 mln EUR na zobowiązania i 269,3 
mln EUR na płatności. W porównaniu z rokiem 2008 stanowi to spadek odpowiednio o 6% i 
11%. Odzwierciedla to starania Komisji na rzecz dostosowania środków budżetowych do 
rzeczywistego poziomu wykonania zaobserwowanego w ostatnich latach. Do tych kwot 
należy dodać 5,7 mln EUR na Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA). W 
porównaniu z rokiem 2008 stanowi to średni spadek o 23% dla wszystkich tytułów CFCA.

Wydatki na działania międzynarodowe (194,3 mln EUR zarówno na zobowiązania, jak i 
płatności) uległy zmniejszeniu o 8% w porównaniu z 2008 r. Spadek ten wynika głównie z 
renegocjowanych i dostosowanych kwot na szereg umów partnerskich w zakresie 
rybołówstwa z krajami trzecimi oraz niższych potrzeb w przypadku nieobowiązkowych 
składek na międzynarodowe organizacje rybołówstwa. Większość wnioskowanych środków 
jest przeznaczona na finansowanie będących w mocy umów dotyczących rybołówstwa. Na 
przedłużenie ważności niektórych istniejących umów dobiegających końca oraz niektórych 
nowych umów, które będą negocjowane, umieszczono w rezerwie kwotę około 29 mln EUR .
Pozostała część przeznaczona jest na zapewnienie uczestnictwa Wspólnoty w rosnącej liczbie 
międzynarodowych i regionalnych organizacji rybołówstwa, a także na odnośne działania 
przygotowawcze.

Uwagi

Ogół środków przydzielonych na rybołówstwo we WPB na rok 2009 stanowi ciągłość 
w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, co należy postrzegać jako negatywną 
tendencję, ponieważ już poprzednie budżety reprezentowały minimum niezbędne do realizacji 
kroków wymaganych od administracji publicznej w celu wdrożenia spójnej wspólnotowej 
polityki w zakresie gospodarki morskiej i rybołówstwa wraz z wymaganymi zasobami 
umożliwiającymi jej skuteczność.
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W sektorze rybołówstwa zwiększona zewnętrzna presja ekonomiczna wynikające ze wzrostu 
cen paliw jest dodatkowym negatywnym czynnikiem, obok nadmiernie rozbudowanej floty 
połowowej oraz przetrzebionych w wyniku nadmiernych połowów zasobów naturalnych. W 
sektorze rybołówstwa, przy obecnym poziomie cen, koszty paliw szacuje się na więcej niż 
30% wartości wyładunku ryb w UE. Niektórzy przedsiębiorcy, w tym szczególnie właściciele 
trawlerów, ucierpieli najbardziej, ponieważ koszty paliwa mogą stanowić do 50% ich 
dochodów. Z kolei ceny ryb w ostatnich latach pozostawały na tym samym poziomie lub 
nawet zmalały, co doprowadziło do znacznych strat sektora oraz ogólnie rzec biorąc 
krytycznych problemów społecznych wśród rybaków.

Mimo iż Komisja proponuje zrestrukturyzować sektor rybołówstwa zgodnie z obecną 
sytuacją makroekonomiczną, potrzebne są konkretne działania w celu wspomożenia 
zabezpieczenia przetrwania najbardziej zagrożonych części floty europejskiej, przy 
jednoczesnym zadbaniu o skutki ekonomiczne i społeczne. W tym kontekście pilnie 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie w celu odzwierciedlenia pomocy dla rybaków podczas 
restrukturyzowania sektora i wyjątkowych cen paliwa.

Wsparcie to powinno pochodzić z WPRyb cechującej się wzrostem środków i płatności, 
nowymi działaniami o charakterze społecznym lub innymi nadzwyczajnymi środkami 
mającymi na celu restrukturyzację floty rybackiej, zmniejszenie cen i zależności od paliw 
oraz udzielenie rybakom większego społecznego wsparcia, uczynienie sektora bardziej 
przyjaznym dla środowiska i mniej zależnym od paliw oraz zagwarantowanie rybakom 
uczciwych warunków za ich połowy. Sprawozdawca uważa, że tego typu nadzwyczajne 
środki powinny również prowadzić do większych innowacji w tym sektorze i umożliwić 
rybakom dostosowanie się do restrukturyzacji sektora, oraz że są one absolutnie konieczne w 
tak wyjątkowych czasach, jak obecne.

We WPB na 2009 r. Komisja zmniejsza o 3,1% pozycję przeznaczoną na współfinansowanie 
działań kontrolnych prowadzonych przez państwa członkowskie, ponieważ pozycja ta nie 
została w pełni wykorzystana w poprzednim budżecie, a także ponieważ szczegółowe 
programy wsparcia technicznego mają zostać zakończone w 2008 r.

To zmniejszenie środków może w przyszłości służyć jako pewnego rodzaju alibi służące 
ukryciu słabego zarządzanie przez te kraje, które nie przeznaczyły wystarczających zasobów 
na wzmocnienie kontroli rybołówstwa, stanowiącej zazdrośnie przez nie strzeżony zakres 
kompetencji, jednocześnie poświęcając niewielką uwagę zadowalającemu wypełnieniu swych 
obowiązków, co jest ich obowiązkiem prawnym.  Ponadto, redukcja ta jest niezgodna ze 
sprawozdaniem specjalnym nr 7/20071 Trybunału Obrachunkowego, które podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny opracować analityczne programowanie i monitoring swoich 
działań inspekcyjnych, które umożliwiłyby im zapewnienie odpowiedniej ogólnej presji 
kontroli oraz optymalne rozmieszczenie środków.

W świetle ich specyficznego charakteru, szczególną uwagę należy poświęcić regionom 
peryferyjnym w celu zrównoważenia ujemnych stron wynikających z ich izolacji i warunków 
naturalnych. Rada zatwierdziła mechanizm wsparcia finansowego na rok 2008 w wysokości 

                                               
1 Sprawozdanie specjalne nr 7/2007 w sprawie systemów kontroli, inspekcji i sankcji dotyczących zasad ochrony 
wspólnotowych zasobów rybnych, wraz z odpowiedziami Komisji. Dz.U. C317, z 28.12.2007
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15 mln EUR, który nie odpowiada kwocie 17 mln EUR proponowanych przez Parlament 
Europejski, tym samym kwota ta będzie musiała najwyraźniej zostać przywrócona. Należy 
również dostosować obecne ramy prawne, aby odzwierciedliły one taki wzrost.

Polityka morska jest jednym ze strategicznych celów Unii. Zakłada on, że rozmaite 
inicjatywy w zakresie transportu morskiego, turystyki, rybołówstwa, środowiska naturalnego, 
zachowania zasobów naturalnych oraz badań naukowych i rozwoju powinny być 
zintegrowane i tworzyć efekt mnożnikowy w celu rozwoju polityki morskiej Unii 
Europejskiej.

Należy przygotować bazę dla rozwoju tej nowej zintegrowanej polityki dotyczącej 
środowiska morskiego. Oznacza to, że odpowiednie zasoby finansowe na rozpoczęcie 
inicjatyw przygotowawczych muszą być dostępne w celu kontynuowania realizacji 
rozpoczętego już działania przygotowawczego w zakresie polityki morskiej oraz projektu 
pilotażowego dotyczącego tworzenia sieci i najlepszych praktyk w ramach polityki morskiej.
Z tego względu jest rzeczą niezmiernie wskazaną, by odpowiednie pozycje budżetowe 
znalazły się w budżecie na rok 2009, tym samym zapewniając, że inicjatywy te nie zostaną 
zablokowane w 2009 r.

W tym kontekście sprawozdawca wyraża obawę, że nowa polityka morska Unii Europejskiej 
mogłaby prowadzić do zaniedbania istniejących obszarów priorytetowych WPRyb w zakresie 
dotyczącym przeznaczonych na nie odpowiednio środków budżetowych. Kwota 6 mln EUR 
przewidziana na drugi rok realizacji zarówno działania przygotowawczego (4,1 mln EUR), 
jak i projektu pilotażowego (1,9 mln EUR) jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich 
aspektów zainicjowania nowej polityki morskiej Unii Europejskiej. W przyszłości będzie to 
wymagać odpowiedniego finansowania w ramach więcej niż jednej linii budżetowej.

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem propozycje budżetowe dotyczące rybołówstwa i polityki 
morskiej na 2009 r., pomimo że środki przyznane zgodnie z perspektywą finansową na lata 
2007-2013 są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby sektora rybołówstwa w okresie 
trwającego kryzysu w przemyśle rybnym, charakteryzującego się zwiększonymi kosztami, 
szczególnie paliwa, mniejszymi połowami i niższymi przychodami;

2. zachęca Komisję do przedłożenia, zgodnie z niniejszą rezolucją, propozycji pilnych 
działań mających na celu pomoc w zapewnieniu przetrwania rybaków i tych segmentów 
europejskiej floty rybackiej, które są najbardziej narażone;

3. przyjmuje z zadowoleniem kontynuowanie w budżecie na 2009 r. działania 
przygotowawczego w zakresie polityki morskiej oraz projektu pilotażowego dotyczącego 
tworzenia sieci i najlepszych praktyk w ramach polityki morskiej;
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4. wyraża zaniepokojenie z powodu zmniejszenia środków przeznaczonych na 
współfinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez państwa członkowskie;
uważa, że Wspólna Polityka Rybacka może być realizowana we właściwy sposób tylko 
w oparciu o pełne stosowanie kontroli rybołówstwa przez państwa członkowskie;

5. wyraża obawę, że nowa polityka morska Unii Europejskiej mogłaby prowadzić do 
zaniedbania istniejących obszarów priorytetowych Wspólnej Polityki Rybackiej 
w zakresie dotyczącym ich środków budżetowych; zaproponowane środki są 
niewystarczające do pokrycia wszystkich aspektów zainicjowania nowej polityki morskiej 
Unii Europejskiej; w przyszłości taka polityka będzie wymagać odpowiedniego 
finansowania w ramach więcej niż jednej linii budżetowej.
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