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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że 70 milionów osób należących do populacji UE jest zależnych od sektora 
rybołówstwa; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do wspierania działań 
w zakresie badań i rozwoju w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego, 
zrównoważonego i nowoczesnego sektora rybołówstwa; zaznacza, że skonsolidowane 
polityki Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę gospodarki UE, szczególnie na 
peryferiach Unii, rolnictwo i rybołówstwo, wymagają odpowiedniego i ukierunkowanego 
wsparcia naukowego; podkreśla, że tradycyjne sposoby rozwiązywania problemów 
poszczególnych sektorów, takie jak wpływ na środowisko, zabezpieczenie paszy, kontrola 
zdrowia, integracja w strefach przybrzeżnych, już dawno przestały stanowić główne 
i najważniejsze środki zaradcze; zaleca, aby ramy finansowe umożliwiły finansowanie 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rybackiego infrastruktury i sprzętu do badań 
naukowych w dziedzinie rybołówstwa;

2. uznaje za istotne osiągnięcie jednego z celów przedmiotowej zielonej księgi, zgodnie
z którym w przyszłym budżecie UE należy skoncentrować się na instrumentach 
o wartości dodanej, a sam budżet musi być bardziej ukierunkowany na wyniki; jest 
zdania, że chociaż wybitne wyniki są podstawowym kryterium w nauce, istnieją sektory, 
takie jak rybołówstwo, w których badania stosowane są nieuniknione w celu określenia 
i zastosowania środków zarządzania; zauważa, że cele nowej WPRyb oparte na podejściu 
ekosystemowym oraz na maksymalnych zrównoważonych odłowach wymagają 
multidyscyplinarnej, zdobytej na miejscu wiedzy i ocen umożliwiających szybkie 
wyciągnięcie wniosków, od których zależą niezliczone decyzje biznesowe, miejsca pracy 
i środki w zakresie ekosystemu morskiego;

3. w tym kontekście wyraża nadzieję, że przedmiotowa zielona księga przyczyni się do 
zmian w obecnej strategii naukowej w odniesieniu do rybołówstwa, ponieważ wyłączne 
dążenie do wybitnych wyników w tym sektorze spowodowało rezygnację z kluczowych 
elementów, takich jak znajomość gatunków i ich zachowań z punktu widzenia ich 
wykorzystania przez floty oraz ich związku ze środkami zarządzania, a także 
spowodowało odejście wielu naukowców od badań stosowanych w dziedzinie 
rybołówstwa lub porzucenie tej dziedziny przez młodych naukowców, co przyczyniło się 
do poważnych braków w wyspecjalizowanej kadrze pracowników w momencie, gdy byli 
oni najbardziej potrzebni, mając na uwadze stan zasobów;

4. stoi na stanowisku, że określone środki budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego programu ramowego oraz wynikające z tego 
działania pomogą w walce z wieloma słabościami i wadami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców zajmujących się rybołówstwem i akwakulturą; 
podkreśla także, że budowa silnego zaplecza naukowo-innowacyjnego, zarówno na 
szczeblu europejskim jak i w państwach członkowskich, przyczyni się do dalszego 
rozwoju i stymulacji zrównoważonego sektora rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększy 
jego konkurencyjność, stabilność i wyposaży go w instrumenty pozwalające lepiej 
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sprostać wyzwaniom środowiskowym, aby zapewnić niezależność sektora rybołówstwa 
europejskiego wobec pozostałych krajów świata, a także zagwarantować żywotność 
ekosystemów morskich i dobry stan sektora rybołówstwa;

5. podkreśla, że w naszej wiedzy na temat stanu ekosystemów morskich, zasobów rybnych 
oraz wiarygodnych danych naukowych o gatunkach docelowych i niedocelowych, w tym 
gatunków głębinowych, nadal istnieją poważne luki, co powoduje konieczność 
zwiększenia wielowymiarowych, międzysektorowych wysiłków naukowych w tej 
dziedzinie, w celu właściwej regulacji rybołówstwa, w szczególności w zakresie 
stosowania podejścia ekosystemowego; podkreśla, że aby osiągnąć ten cel konieczna jest 
współpraca i koordynacja między zespołami i instytutami naukowymi UE, a także
współpraca między zespołami naukowymi UE i ich odpowiednikami spoza Wspólnoty; 
uznaje również za niezbędne wspieranie współpracy między obszarami połowowymi w 
celu wymiany sprawdzonych rozwiązań i wiedzy; wzywa przedsiębiorstwa działające w 
tym sektorze do prawidłowego i skutecznego wdrażania wyników badań naukowych; 
uważa, że zarówno bezpośrednio zaangażowanych inwestorów, jak i ogół społeczeństwa 
należy lepiej informować o uruchamianych programach badawczych i ich wynikach;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w przedmiotowej zielonej księdze podkreślono 
konieczność prowadzenia badań naukowych, które poprawią zdolności innowacyjne 
i konkurencyjność, co wraz z koordynacją ze środkami przewidzianymi w Europejskim 
Funduszu Rybackim może stworzyć przedsiębiorstwom rybackim nowe możliwości 
inwestowania w rozwój nowych, bardziej zrównoważonych technik połowu, takich jak 
nowy sprzęt, nowe, bezpieczniejsze i wygodniejsze statki w mniejszym stopniu 
zanieczyszczające środowisko, a także konieczność wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu wykorzystania i wartości produktów rybnych;

7. uważa, że istnieje potrzeba skuteczniejszej koordynacji między ramowymi programami 
badawczymi a instrumentami Europejskiego Funduszu Rybackiego i innymi programami 
europejskimi;

8. uważa, że zwiększenie udziału przedsiębiorstw w następnym programie ramowym będzie 
miało kluczowe znaczenie dla konkurencyjności UE; jest zdania, że stworzenie bardziej 
uproszczonego, mniej biurokratycznego, bardziej przejrzystego i łatwo dostępnego 
systemu może zachęcić przedsiębiorców, a szczególnie właścicieli mikro- i małych 
przedsiębiorstw takich, jak drobne przybrzeżne przedsiębiorstwa rybne, do uczestnictwa 
w programach europejskich; jest przekonany, że różne zainteresowane podmioty, takie jak 
organizacje pozarządowe, organizacje rybackie oraz Regionalne Komitety Doradcze, 
powinny mieć także możliwość ubiegania się o małe, zorientowane na działalność 
praktyczną projekty;

9. zauważa, że ramowe programy badawcze skupiają się przede wszystkim na badaniu 
podstawowym wymagającym programów badawczych wyposażonych w szczególne, 
wystarczające środki finansowe przeznaczone na badania w dziedzinie rybołówstwa 
i akwakultury, z myślą o utrzymaniu sektora oraz warunków środowiskowych 
i sanitarnych produktów rybołówstwa wprowadzanych do łańcucha żywnościowego;

10. zwraca uwagę, że celem reformy wspólnej polityki rybołówstwa jest zapewnienie 
zrównoważonych praktyk połowowych, zatem istnieje potrzeba finansowania badań nad 
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rozwojem nowych technologii mających przykładowo na celu zwiększenie możliwości 
statków rybackich w zakresie sortowania lub zmniejszenie zużycia paliwa przez ich 
silniki;

11. jest zdania, że obecne instrumenty finansowania badań naukowych i innowacji w UE nie 
są w sposób zadowalający dostosowane do potrzeb badawczych w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury; podkreśla, że kompleksowa reakcja na wyzwania i potrzeby tego sektora 
wymaga przystosowania wspomnianych instrumentów w sposób uwzględniający jego 
cechy charakterystyczne, szczególnie w dziedzinie badań stosowanych;

12. uważa, że należy również wspierać rozwój floty w celu stworzenia zrównoważonego 
rybołówstwa i korzystnych warunków dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, dlatego też w nowych ramach finansowych należy skoncentrować się na 
badaniach naukowych i innowacjach w tej dziedzinie;

13. zauważa, że wykorzystanie funduszy strukturalnych na inwestycje w infrastruktury 
badawcze przyczynia się do niwelowania luki w potencjale naukowym pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz do zwiększania udziału niektórych państw 
członkowskich i regionów we wspólnotowych programach badawczych;

14. zauważa, że zrównoważona podstawowa produkcja żywności oraz inna działalność 
morska na wspólnych morzach zależy od podejść uzgodnionych z państwami 
sąsiadującymi; podkreśla konieczność tworzenia silniejszego potencjału naukowego 
w państwach sąsiadujących w oparciu o lepszą koordynację wspólnych ram 
strategicznych z instrumentami europejskiej polityki sąsiedztwa.
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