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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rybołówstwa ma świadomość, że projekt budżetu na 2012 r. wpisuje się w 
szczególny kontekst związany z ograniczaniem wydatków publicznych przez państwa 
członkowskie. Zdaniem Komisji Europejskiej jej projekt budżetu wspiera inwestycje i 
ożywienie gospodarcze. W tej kwestii należy ponownie podkreślić, że strategie polityczne w 
dziedzinie rybołówstwa pozostają kluczowymi elementami dla gospodarki wielu regionów, 
bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, spójności społecznej i zarządzania ekosystemami 
wodnymi. Unia Europejska musi więc kontynuować wysiłki w zakresie wydatków na te 
dziedziny i podjąć działania w celu zwiększenia dynamiki i wydajności gospodarczej i 
społecznej dziedzin związanych z rybołówstwem.

Rok 2012 będzie charakteryzował się wprowadzeniem pierwszych środków związanych z 
reformą wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) oraz zintegrowanej polityki morskiej 
(IMP). W związku z tym należy uniknąć sytuacji, w której finansowanie działań w ramach 
IMP odbywałoby się kosztem środków przeznaczonych na WPRyb i inne tradycyjne strategie 
polityczne w dziedzinie rybołówstwa. W tym kontekście w tytule 11 sekcji III projektu 
budżetu podkreślono wysiłki Komisji Europejskiej o utrzymanie niewielkiego wzrostu 
środków na płatności, przy uwzględnieniu rezerw. Godny ubolewania natomiast jest fakt, że 
budżet przeznaczony do kontrole (11.08) został w sposób zdecydowany zmniejszony (o 
16,92% środków na płatności). Przyglądając się środkom poddawanym pod głosowanie, 
Komisja Rybołówstwa będzie uważnie obserwować program prac DG MARE i wnioski 
ustawodawcze dotyczące reformy WPRyb.

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 wysiłki Komisji Europejskiej mające na celu utrzymanie 
całości środków na płatności przeznaczonych na rybołówstwo na tym samym poziomie co 
w poprzednim roku; 

2. jest zaskoczona wysokim poziomem środków, które we wniosku przeznaczono na 
utworzenie rezerwy, i wzywa do należytego inicjowania procedur dotyczących aktów 
ustawodawczych mających optymalizować wykorzystanie tych kwot, w szczególności 
aktów dotyczących międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa;

3. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na płatności przyznanych na rynki 
produktów rybołówstwa (11.02) i na Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) (11.06), 
lecz zwraca uwagę, że zachowanie na tym samym poziomie środków na zobowiązania na 
rynki zmniejszy szanse na udzielenie pełnego wsparcia temu sektorowi w kolejnych 
latach; należało będzie również uwzględnić stopniowe tworzenie w 2012 r. ośrodka 
monitorowania cen na rynku produktów rybołówstwa, dla którego Komisja zobowiązała 
się zaproponować podstawę prawną;

4. ubolewa nad zaproponowanym przez Komisję Europejską zmniejszeniem środków na 
zobowiązania i środków na płatności przeznaczonych na kontrolę i realizację WPRyb, 
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szczególnie w zakresie wkładu finansowego na rzecz państw członkowskich; Komisja 
Europejska musi podejmować bardziej aktywne działania służące ułatwianiu i wspieraniu 
wykorzystywania środków;

5. przyjmuje natomiast z zadowoleniem proponowane zwiększenie środków dla 
Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa, której wysiłki należy uzupełniać i 
wspierać;

6. zauważa, że środki na strategie polityczne w zakresie ochrony, zarządzania i 
wykorzystania żywych zasobów wodnych (11.07) pozostają, ogólnie rzecz biorąc, na tym 
samym poziomie, lecz biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w 2010 r., zwraca się do 
Komisji Europejskiej o większe wykorzystanie pierwotnie przyznanych do jej dyspozycji 
środków;

7. odnotowuje utworzenie linii budżetowej na rzecz zintegrowanej polityki morskiej, lecz 
zauważa, że proponowane środki nie są wystarczające do pokrycia podstawowych celów 
tej nowej polityki; potwierdza, że finansowanie zintegrowanej polityki morskiej w 
żadnym przypadku nie może odbywać się kosztem historycznych środków budżetowych
WPRyb i że należy znaleźć równowagę w wykorzystaniu środków z rezerwy działów 1 i 2 
wieloletnich ram finansowych;

8. zdecydowanie odrzuca znaczne cięcia przewidziane w dziedzinie rybołówstwa w 
stanowisku Rady na temat budżetu na 2012 r.; ubolewa, że Rada jest gotowa drastycznie 
zmniejszyć środki Unii przeznaczone na tę poważnie niedofinansowany sektor, 
zważywszy na jego znaczenie dla ogółu społeczeństwa;

9. zwraca uwagę Rady na fakt, że zmniejszenie środków finansowych na tę dziedzinę nigdy 
nie pozwoli na zrównoważony rozwój europejskiego rybołówstwa; zaznacza, że Unia 
Europejska odgrywa również istotną rolę w promowaniu zrównoważonego rybołówstwa 
na świecie; stwierdza, że bez dodatkowych środków na kontrolę nielegalne, 
niezarejestrowane i nieuregulowane połowy będą nadal osłabiać ogromny wysiłek 
rybaków w Unii, co stanowi przeszkodę dla dobrego funkcjonowania rynku;

10. wzywa Radę do ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie poziomu 
płatności i zobowiązań we wszystkich liniach budżetowych tytułu 11, a w szczególności 
na rzecz EFR.


