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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej jest niezbędna do 
zrównoważonego zarządzania zasobami rybołówstwa we wszystkich jego aspektach, tj. 
środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Wspólna polityka rybołówstwa nie przyniosła 
dotychczas oczekiwanych rezultatów i Komisja zaleca zreformowaną WPRyb w celu 
uniknięcia ciągłego poważnego zmniejszania się populacji ryb, nadmiernej zdolności 
połowowej floty oraz niskiej rentowności wielu flot i ich niskiej odporności na zmiany 
gospodarcze. W związku z tym niektóre elementy wymagają reformy, aby osiągnąć cel 
ogólny, jakim jest zagwarantowanie działalności połowowej i działalności w zakresie 
akwakultury, które zapewnią długoterminowe zrównoważone warunki środowiskowe i 
przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw żywności. 

Zreorganizowana polityka powinna mieć na celu eksploatację żywych biologicznych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. System ten należy wprowadzić tak 
szybko, jak to tylko możliwe, ponieważ zapewniłoby to ogólną poprawę stanu stad, która z 
kolei przyczyniłaby się do istotnych postępów gospodarczych i społecznych. Ponadto 
zmniejszenie przypadkowych połowów, wyeliminowanie odrzutów i zminimalizowanie 
negatywnego wpływu na ekosystemy morskie, m.in. poprzez wprowadzenie selektywnych 
narzędzi połowowych, będzie się przyczyniać do dobrego stanu środowiska.

Równy dostęp do wody powinien pozostać kluczową zasadą WPRyb, jak również zachowanie 
morskich zasobów biologicznych, które muszą pozostać podstawowym filarem służącym 
osiąganiu celów WPRyb. W szczególności wieloletnie plany zarządzania eksploatacją 
zasobów na zrównoważonych poziomach są kluczowe dla ochrony tych zasobów. Ponadto 
niezbędne pozostaje podstawowe zarządzanie flotami z pułapami ogólnej zdolności 
połowowej w podziale na państwa członkowskie. 

WPRyb powinna wspierać ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważony rozwój 
sektora akwakultury. Zrównoważona akwakultura może się przyczynić do bezpieczeństwa 
żywnościowego, a także do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w regionach 
przybrzeżnych i wiejskich, pod warunkiem że jest odpowiednio zarządzana w celu 
minimalizacji degradacji środowiska. Możliwe będzie osiągnięcie znacznych postępów, jeżeli 
państwa członkowskie – w oparciu o strategiczne wytyczne Unii – opracują krajowe plany 
strategiczne służące ułatwieniu zrównoważonego rozwoju akwakultury w odniesieniu do 
bezpieczeństwa działalności gospodarczej, dostępu do wód i przestrzeni. Wspieranie sieci 
morskich obszarów chronionych Natura 2000 jest również kluczową inwestycją w tej 
dziedzinie. Rozwój akwakultury zawiera wyraźny wymiar unijny: strategiczne wybory 
dokonywane na poziomie krajowym mogą mieć wpływ na ten rozwój w sąsiadujących 
państwach członkowskich. Zasadnicze znaczenie ma umożliwienie państwom członkowskim 
dowiedzenia się, co planują inne państwa członkowskie w zakresie przyszłego rozwoju 
akwakultury.

Całkowita kwota przewidziana na WPRyb (finansowana z Funduszu Rybackiego) w 
następnym okresie finansowym wynosi 6,68 mld EUR. 
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Sprawozdawca przychyla się do ogólnych założeń proponowanej reformy.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu 
stanowiska popierającego ogólne założenia wniosku Komisji.

Komisja Budżetowa przedstawi szczegółową ocenę aspektów budżetowych w swojej opinii 
na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego. W tym kontekście powinno zostać uwzględnione finansowanie szczególne dla 
rybołówstwa na małą skalę.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1; 
przypomina, że w nowych wieloletnich 
ramach finansowych konieczne są 
wystarczające dodatkowe zasoby, które 
umożliwią Unii realizację bieżących 
priorytetów politycznych i nowych zadań 
przewidzianych Traktatem z Lizbony oraz 
reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
by zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. zwraca uwagę, że szacunkowy wpływ 
finansowy wniosku stanowi jedynie 
wskazówkę dla władzy ustawodawczej i 
nie może zostać uznany za ostateczny do 



PE480.668v02-00 6/7 AD\905604PL.doc

PL

momentu osiągnięcia porozumienia w 
zakresie wniosku w sprawie 
rozporządzenia ustanawiającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020;
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