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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem gospodarczym Komitetu 
Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STEFC) z 2019 r. 
dotyczącym floty rybackiej UE1 w 2017 r. utrzymano rentowność floty UE, 
odnotowując zysk netto w wysokości 1,3 mld EUR, natomiast w 2019 r. oczekuje się 
nieznacznej poprawy wyników ze względu na wyższe ceny wyładunków oraz 
utrzymujące się niskie ceny paliwa i stopy procentowe;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. 151 981 rybaków było bezpośrednio zatrudnionych w 
rybołówstwie w UE, ale szacuje się, że co najmniej 43 747 z nich to nieodpłatna siła 
robocza2;

C. mając na uwadze, że od 2008 r. całkowite zatrudnienie we flocie UE zmniejsza się 
średnio o 1,3% rocznie, częściowo z powodu zmniejszenia zdolności połowowej floty; 

1. dostrzega, że regiony przybrzeżne tradycyjnie zależne od rybołówstwa powinny 
korzystać ze wsparcia finansowego w celu rozwoju nowych sektorów i tworzenia 
nowych miejsc pracy, a także wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia 
ukierunkowanych strategii politycznych na rzecz tworzenia różnorodnych miejsc pracy 
i stosowania rozwiązań cyfrowych; ponadto popiera łączne wykorzystanie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz 
nowego funduszu odbudowy na obszarach przybrzeżnych;

2. zauważa, że EFS jest szeroko wykorzystywany do rewitalizacji obszarów 
przybrzeżnych i wiejskich poprzez zapewnianie osobom wykluczonym z rynku pracy 
możliwości szkoleń i zatrudnienia dostosowanych do lokalnych potrzeb i sektorów; 
mając na uwadze, że EFMR przyczynia się do rybołówstwa i gospodarki morskiej, a 
także do włączenia społecznego i rozwoju;

3. podkreśla znaczące skutki gospodarcze pandemii COVID-19 oraz konieczność 
przeznaczenia przez państwa członkowskie środków z funduszy europejskich na 
wsparcie utrzymania i tworzenia miejsc pracy w sektorze rybołówstwa;

4. z zadowoleniem przyjmuje wartość dodaną strategicznych zmian w UE, zwłaszcza 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, które mają stworzyć nowe miejsca pracy w 
regionach przybrzeżnych i jeszcze bardziej pobudzić ich rozwój gospodarczy; 

5. podkreśla znaczenie zapewnienia pracownikom sektora rybołówstwa i osobom 
zainteresowanym taką pracą dostępu do kursów szkoleniowych, doradztwa, staży i 
kształcenia zawodowego, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych tendencji 

1 Sprawozdanie roczne STEFC 2019 (STEFC 19-06).
2 Dane dotyczące nieodpłatnej siły roboczej nie obejmują Belgii i Francji.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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rynkowych (np. żywność ekologiczna, turystyka specjalistyczna czy sprzedaż i 
promocja lokalnych produktów za pośrednictwem nowych technologii); 

6. przypomina, że wzajemne uznawanie kwalifikacji i certyfikatów w dziedzinie 
bezpieczeństwa morskiego w UE zwiększy mobilność personelu i atrakcyjność 
zawodów związanych z morzem dla młodego pokolenia; jest zdania, że uznawanie 
certyfikatów nie powinno wiązać się z nadmiernymi obciążeniami finansowymi i 
biurokratycznymi;

7. podkreśla znaczenie ciągłości w karierze zawodowej oraz, w tym kontekście, tworzenia 
i utrzymywania miejsc pracy; przypomina, że należy wspierać rybaków w 
kontynuowaniu kariery na lądzie, jeżeli z przyczyn zdrowotnych, zmian na rynku pracy 
lub innych czynników nie mogą kontynuować pracy na morzu; uważa, że fundusze 
europejskie, zwłaszcza EFS, powinny wspierać ich bezproblemową transformację 
zawodową;

8. przypomina, że polityka spójności UE jest główną polityką inwestycyjną UE służącą 
zmniejszaniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych; ponadto wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do wykorzystania również środków z instrumentu 
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, a zwłaszcza EFMR, jako narzędzia służącego 
angażowaniu obywateli na szczeblu lokalnym w opracowywanie odpowiedzi na 
wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa;

9. wspiera dalszy rozwój dobrze funkcjonujących lokalnych grup działania, które są 
lokalnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi odpowiedzialnymi za lokalne strategie 
rozwoju w zakresie lokalnej produkcji żywności, za poprawę wykorzystania zasobów 
naturalnych, za zwiększanie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez usprawnienie 
usług i poprawę oferty kulturalnej, a także za tworzenie miejsc pracy; jest zdania, że 
wdrażanie takich strategii powinno być wspierane z funduszy europejskich;

10. podkreśla zatem znaczenie wspierania nowych rynków zbytu ryb i innych produktów 
morskich oraz uproszczenia wymogów administracyjnych i technicznych z myślą o 
rozwoju lokalnych rynków świeżych ryb; zachęca do dalszej cyfryzacji sektora, co 
powinno umożliwić lepszą współpracę między rybakami a klientami, a także lepsze 
zarządzanie złowionymi rybami i innymi owocami morza oraz zapobieganie 
marnotrawstwu; podkreśla wartość dostępu do szkoleń w tym zakresie wspieranych z 
funduszy UE; 

11. jest głęboko zaniepokojony stanem zdrowia rybaków z uwagi na ich trudne i stresujące 
warunki pracy, a także narażenie na wypadki związane z pracą; wzywa zatem właściwe 
organy do zapewnienia bezpiecznych i godziwych warunków pracy pracownikom tego 
sektora;

12. wyraża zaniepokojenie starzeniem się siły roboczej w sektorze rybołówstwa i apeluje o 
zachęty w celu zainteresowania zawodem rybaka przedstawicieli młodszego pokolenia; 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu usunięcia przeszkód 
utrudniających rozpoczęcie kariery w tym sektorze, takich jak wysokie początkowe 
koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej, niestabilność dochodów i niepewność co 
do czasu trwania kariery; z zadowoleniem przyjmuje finansowane przez UE projekty 
mające na celu nawiązywanie kontaktów z młodymi ludźmi za pośrednictwem 
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specjalnie opracowanych programów i zachęcanie ich do rozpoczynania kariery 
zawodowej w sektorze rybołówstwa3;

13. uważa, że reintegracja niepełnosprawnych byłych rybaków na rynku pracy poprzez 
zagwarantowanie dostępnego środowiska pracy prowadzi do włączenia społecznego i 
stwarza zachęty do generowania dochodów w sektorze rybołówstwa i w 
społecznościach rybackich.

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten in Finland

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_pl

