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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej jest niezbędna do
zrównowaŜonego 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 powaŜnego 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 zrównowaŜone warunki środowiskowe i
przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw Ŝywności.
Zreorganizowana polityka powinna mieć na celu eksploatację Ŝywych biologicznych zasobów
morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne powyŜej poziomów umoŜliwiających
uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. System ten naleŜy wprowadzić tak
szybko, jak to tylko moŜliwe, poniewaŜ 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 równieŜ zachowanie
morskich zasobów biologicznych, które muszą pozostać podstawowym filarem słuŜącym
osiąganiu celów WPRyb. W szczególności wieloletnie plany zarządzania eksploatacją
zasobów na zrównowaŜonych 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 zrównowaŜony rozwój
sektora akwakultury. ZrównowaŜona akwakultura moŜe się przyczynić do bezpieczeństwa
Ŝywnościowego, a takŜe do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w regionach
przybrzeŜnych i wiejskich, pod warunkiem Ŝe jest odpowiednio zarządzana w celu
minimalizacji degradacji środowiska. MoŜliwe będzie osiągnięcie znacznych postępów, jeŜeli
państwa członkowskie – w oparciu o strategiczne wytyczne Unii – opracują krajowe plany
strategiczne słuŜące ułatwieniu zrównowaŜonego rozwoju akwakultury w odniesieniu do
bezpieczeństwa działalności gospodarczej, dostępu do wód i przestrzeni. Wspieranie sieci
morskich obszarów chronionych Natura 2000 jest równieŜ kluczową inwestycją w tej
dziedzinie. Rozwój akwakultury zawiera wyraźny wymiar unijny: strategiczne wybory
dokonywane na poziomie krajowym mogą mieć wpływ na ten rozwój w sąsiednich państwach
członkowskich. Zasadnicze znaczenie ma umoŜliwienie 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 załoŜeńproponowanej reformy.

******

Komisja BudŜetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo
właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu
stanowiska popierającego ogólne załoŜenia wniosku Komisji.
Komisja BudŜetowa przedstawi szczegółową ocenę aspektów budŜetowych 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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