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Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

Wniosek dotyczący Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
(COM(2011)0804 final), który zastąpi obecny Europejski Fundusz Rybacki (EFR), jest 
zasadniczym elementem pakietu reform wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Na mocy 
proponowanego rozporządzenia możliwe będzie przeznaczenie 6,567 mln EUR na 
wspieranie: 1) rozwoju rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich, 2) kontroli 
stosowania przepisów i ich egzekwowania, 3) gromadzenia danych, 4) zintegrowanej polityki 
morskiej oraz 5) rozwoju środków technicznych i administracyjnych wspierających wdrażanie 
WPRyb.

Obecnie w ramach WPRyb przeprowadzane są długo oczekiwane reformy, toteż EFMR musi 
zostać zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać nową WPRyb i zapewniać 
zrównoważony rozwój rybołówstwa. Reforma WPRyb i jej instrumentu finansowego daje 
wyjątkową możliwość wyeliminowania dotacji, które przyczyniają się do przełowienia, 
i wykorzystania ich do wspierania przejścia do prawdziwie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem i zdrowych ekosystemów morskich.

Europejskie obszary połowowe należały kiedyś do najbardziej produktywnych na świecie, ale 
trzydzieści lat stosowania WPRyb doprowadziło do poważnego przetrzebienia stad ryb, 
degradacji ekosystemu oraz wyrządzenia szkód gatunkom, siedliskom i obszarom 
chronionym (przełowionych jest 63% ocenionych zasobów w Oceanie Atlantyckim, 82% 
ocenionych zasobów w Morzu Śródziemnym i 4 z 6 ocenionych gatunków w Morzu 
Bałtyckim). Komisja Europejska uznała nadmierną zdolność połowową za jeden 
z najważniejszych czynników powodujących przełowienie, a także stwierdziła, że do 
wywołania takiej nierównowagi przyczyniły się dotacje, które sztucznie utrzymywały 
nadmierną zdolność połowową. W 2011 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy potwierdził to 
w swoim sprawozdaniu, stwierdzając, że nadmierna zdolność połowowa flot powoduje 
wyczerpanie zasobów ryb, zagrażając dobrostanowi naszych mórz i żywotności społeczności 
zależnych od połowów.

Wniosek łączy środki finansowe przeznaczone na rybołówstwo i działania w zakresie 
akwakultury oraz środki przeznaczone na kontrolę i egzekwowanie, gromadzenie danych 
i zintegrowaną politykę morską. Zintegrowanie tych – wcześniej osobnych – źródeł 
finansowania w jednym instrumencie finansowym może uprościć administrację poprzez 
ujednolicenie zasad i procedur oraz przyczynić się do bardziej efektywnej i skutecznej 
alokacji dostępnych zasobów.

Wniosek zawiera zobowiązanie do zapewnienia, że przyznanie środków finansowych będzie 
uzależnione od zgodności działań państw członkowskich z celami i przepisami WPRyb, 
zwłaszcza od wypełniania zobowiązań dotyczących kontroli, przestrzegania przepisów 
rozporządzenia w sprawie połowów nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
(NNN) oraz gromadzenia danych, a w przypadku podmiotów gospodarczych wniosek 
uzależnia pomoc finansową również od zachowania zgodności z WPRyb. Wniosek zawiera 
szereg środków, które mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego zarządzania 
unijnym sektorem rybołówstwa, w tym środki promujące kapitał ludzki i dialog społeczny, 
ułatwiające różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy, a także sprzyjające tworzeniu 
i realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych, które wspierają obszary rybackie, lokalne strategie 
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rozwoju i lokalne partnerstwa.

We wniosku zawarto również środki sprzyjające różnorodności biologicznej, które obejmują 
m.in. zarządzanie obszarami sieci NATURA 2000 i chronionymi obszarami morskimi oraz 
ich odbudowę i monitorowanie. Wniosek przewiduje, iż wsparcie finansowe nie będzie 
obejmować budowy nowych portów, nowych miejsc wyładunku lub nowych miejsc do 
sprzedaży ryb, jak również wymiany silników, co należy uznać za krok naprzód w kierunku 
uwolnienia dotacji dla sektora rybołówstwa od sprzyjania nadmiernej zdolności połowowej. 
Wreszcie wniosek uwzględnia postanowienia, które zwiększyłyby przejrzystość polityki 
i świadomość społeczną, poprawiłyby gromadzenie i przekazywanie danych oraz kontrolę 
stosowania przepisów i ich egzekwowanie, mimo iż postanowienia te nie są dostosowane do 
uwarunkowań regionalnych czy lokalnych.

Jednak wniosek nie wprowadza tak oczekiwanej zmiany strukturalnej, która zapewniłaby, że 
pomoc publiczna byłaby przeznaczana wyłącznie na zagwarantowanie zrównoważonego 
rozwoju rybołówstwa. W rzeczywistości ogromna większość dostępnych zasobów 
finansowych mogłaby znowu być przeznaczana na środki, które często przynoszą korzyści 
jedynie garstce indywidualnych podmiotów gospodarczych, a nie całemu sektorowi 
rybołówstwa lub ogółowi społeczeństwa. Jedynie w niewielkim stopniu uwzględniono 
rybołówstwo przybrzeżne prowadzone na małą skalę oraz przejście do podejścia opartego na 
ekosystemie.

We wniosku nie poruszono kwestii przyczyniania się przez przyznawanie środków 
finansowych do utrzymywania obecnej nadmiernej zdolności połowowej, a przecież wsparcie 
finansowe dla flot, statków i narzędzi połowowych powinno być uzależnione od właściwej 
oceny zdolności połowowej względem dostępnych możliwości połowowych. Wniosek 
przewiduje również wsparcie finansowe dla tworzenia systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych, choć wiele zainteresowanych podmiotów i państw członkowskich sprzeciwia 
się wprowadzeniu obowiązkowych przekazywalnych koncesji połowowych, uznając je za 
rozwiązanie niedające możliwości wyboru. Każda pomoc, której celem jest ustanowienie 
systemów zarządzania przydziałami wielkości połowowych, powinna być ukierunkowana na 
systemy uwzględniające potrzeby zainteresowanych podmiotów/ wspólnie zarządzane na 
każdym szczeblu rybołówstwa.

Wsparcie finansowe dla inwestycji, na pokładzie lub w portach, związanych z najlepszym 
wykorzystaniem niechcianych połowów stad handlowych lub ich wprowadzeniem do obrotu 
zakwestionuje pozytywne skutki obowiązku wyładunku, który ma sprzyjać połowom bardziej 
ukierunkowanym, selektywnym i zrównoważonym. Środki finansowe należy przeznaczać na 
zmniejszenie wskaźnika umieralności odrzucanych ryb, np. poprzez prowadzenie badań nad 
bardziej selektywnymi i przyjaznymi dla środowiska praktykami/ narzędziami połowowymi, 
a nie na wprowadzanie do obrotu ryb odrzuconych.

Ponadto wniosek zawiera szereg środków, które bezkrytycznie promują rozwój akwakultury, 
nie uwzględniając aspektów środowiskowych i społecznych.


