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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, biorąc pod uwagę znaczenie społeczno-ekonomiczne działalności połowowej w 

regionach przybrzeżnych UE, że konieczne jest utrzymanie konkretnego, znaczącego, 

niezależnego i dostępnego funduszu rybackiego w celu wdrożenia wspólnej polityki 

rybołówstwa (WPRyb), zapewnienia zrównoważonego charakteru europejskiej 

akwakultury i rybołówstwa, wprowadzenia planu selektywności, aby unikać odrzutów, 

ograniczenia wymogów wynikających z obowiązku wyładunku i ułatwienia realizacji tego 

celu, a także osiągnięcia celu maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY); 

podkreśla ponadto, że taki fundusz musi również wspierać sektor rybołówstwa w 

przeprowadzaniu procesu restrukturyzacji, co jest niezbędne z licznych powodów, i że 

proces ten mógłby obejmować środki takie jak stosowanie obowiązku wyładunku i 

wymiana silników na niezanieczyszczające środowisko;  

2. podkreśla, że WPRyb jest dziedziną, w której wyłączne kompetencje należą do UE, i że w 

związku z tym środki finansowe dostępne dla UE z przeznaczeniem na tę politykę 

powinny być wystarczające do osiągnięcia ambitnych celów określonych w 

rozporządzeniu podstawowym; przypomina jednak, że na obecny Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki (EFMR) przypada jedynie 0,6 % łącznych wieloletnich ram 

finansowych (WRF) na lata 2014–2020; podkreśla, że należy utrzymać środki finansowe 

EFMR przynajmniej na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę znaczenie społeczno-

ekonomiczne rybołówstwa w regionach przybrzeżnych Unii Europejskiej; 

3. zwraca się w związku z tym do Komisji o wystąpienie z propozycją zwiększenia budżetu 

w następnym okresie programowania EFMR, podwyższenia stawek finansowania oraz 

zmiany zasad dofinansowania i odszkodowań dla rybaków w okresach zamkniętych, tak 

aby wyjść naprzeciw potrzebom tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 

które często boryka się z opóźnieniami administracyjnymi spowodowanymi przez 

państwa członkowskie;  

4. wskazuje, że w niektórych przypadkach należy utrzymać pomoc na tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej; zauważa ponadto, że pomoc ta powinna być 

ukierunkowana na te floty, które muszą zaprzestać swojej działalności z przyczyny 

zewnętrznej, na przykład z powodu zamknięcia łowiska; nalega również na utrzymanie 

środków wsparcia w przypadku trwałego zaprzestania działalności połowowej na tych 

samych warunkach, jakie mają zastosowanie obecnie, przy czym w razie konieczności 

można przeprowadzić audyt ekonomiczny dotyczący oddziaływania demontażu statków 

na równowagę floty i rzeczywistą zdolność połowową; 

5. zauważa, że nie wolno wykorzystywać brexitu jako pretekstu do ograniczania 

finansowania w przyszłości; jest zdania, że UE powinna znaleźć sposób na zapewnienie, 

by ewentualne obniżenie WRF na okres po 2020 r. nie przełożyło się automatycznie na 

niższe kwoty przydziałów na rzecz EFMR, ponieważ dokonano cięć w budżecie tego 

funduszu na 2018 r.; podkreśla, że szczególnym priorytetem musi być wsparcie dla 

tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; ostrzega ponadto, że ryzyko 

wpływu brexitu na rybołówstwo wymaga solidnej linii budżetowej, biorąc pod uwagę 
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uszczuplony już budżet przeznaczony ten sektor w UE; 

6. proponuje zwiększenie finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych 

uzupełniających pomoc bezzwrotną; proponuje również zapewnienie dostępu do systemu 

pożyczek, który umożliwi sektorowi poszerzenie możliwości finansowania w celu 

pobudzenia rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw, a także kontynuowanie prac nad 

łagodzeniem wpływu działalności połowowej na środowisko; 

7. podkreśla konieczność zapewnienia EFMR wystarczającego poziomu finansowania w 

celu umożliwienia inwestowania w zrównoważony charakter, selektywność i 

konkurencyjność flot rybackich; 

8. podkreśla, że po upływie trzech lat od czasu, gdy w dniu 15 maja 2014 r. przyjęto EFMR 

na lata 2014–2020, poziom jego realizacji jest nadal niezadowalający, skoro do września 

2017 r. wykorzystano zaledwie 1,4 % funduszu wynoszącego 6,4 mld EUR; wyraża 

nadzieję, że poziom realizacji EFMR i innych unijnych programów strukturalnych i 

inwestycyjnych zostanie ostatecznie zwiększony; podkreśla, że niski poziom realizacji jest 

w dużej mierze spowodowany opóźnieniami w przyjmowaniu przepisów w sprawie tego 

funduszu europejskiego w następstwie reformy WPRyb oraz, w wielu przypadkach, 

brakiem jasności w procedurach administracyjnych dotyczących środków pomocy w 

ramach funduszu; w związku z tym apeluje o zapewnienie większej precyzji i 

uproszczenia w tym zakresie; apeluje o większą elastyczność w przydzielaniu środków, a 

w szczególności o to, by niewykorzystane przez państwa członkowskie linie dotyczące 

danych można było przekazywać instytutom badawczym i do celów kontroli – 

Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA); 

9. nalega również na to, by koszty związane z obowiązkiem wyładunku były 

rekompensowane przez EFMR, co zakłada, że fundusz ten należy uprościć i 

wystarczająco zasilić; 

10. jest zdania, że należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie szybszego, bardziej 

elastycznego i mniej biurokratycznego sposobu wdrożenia unijnego funduszu rybackiego 

na okres po 2020 r., bez opóźnień, które wciąż są zmorą EFMR na lata 2014–2020, tak 

aby postarać się uniknąć powtórzenia się obecnej sytuacji; 

11. apeluje do Komisji o przegląd klauzuli inwestycyjnej, tak aby z obliczeń deficytów 

państw członkowskich w ramach europejskiego semestru wyłączać inwestycje na szczeblu 

regionalnym i krajowym współfinansowane z EFMR; 

12. popiera stanowisko podzielane powszechnie przez branżę i organy administracji państw 

członkowskich, że obecne zasady finansowania są zbyt skomplikowane i mogłyby być 

ogólnie mniej uciążliwe, zwłaszcza w przypadku projektów, które wymagają niskich 

poziomów finansowania; ponieważ sprawozdanie dotyczące rozporządzenia zbiorczego, 

które miało na celu uproszczenie rozporządzenia finansowego, nie dotyczyło EFMR, 

podkreśla, że należy dokonać uproszczenia rozporządzenia w sprawie EFMR; 

13. podkreśla znaczenie kontroli rybołówstwa i gromadzenia danych naukowych, ponieważ są 

to filary wspólnej polityki rybołówstwa; uważa, że UE powinna w dalszym ciągu 

finansować te działania i że państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki w celu 

wykorzystania tych środków; 
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14. jest zdania, że do nowego unijnego funduszu rybackiego należy wprowadzić zasady 

proporcjonalności, tak aby na małe projekty nakładać mniej obciążeń biurokratycznych 

niż na duże; w związku z tym proponuje wprowadzić pewnego rodzaju zasadę de minimis 

w odniesieniu do niewielkiego wsparcia finansowego w ramach nowego unijnego 

funduszu rybackiego; 

15. podkreśla, że wprawdzie UE nadal jest importerem netto owoców morza, ale europejskie 

rybołówstwo wciąż stanowi bardzo ważne źródło zdrowej żywności przeznaczonej na 

rynek europejski, a jednocześnie gwarantuje samowystarczalność żywnościową; 

podkreśla, że UE powinna kontynuować politykę uniemożliwiającą wprowadzanie do 

obrotu pochodzących z krajów trzecich produktów, które nie spełniają norm 

żywieniowych, środowiskowych i społecznych wynikających z Konwencji 188 

Międzynarodowej Organizacji Pracy i z przepisów dotyczących zwalczania nielegalnych, 

nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, przy czym wymogi te należy włączyć do 

umów o wolnym handlu; podkreśla, że ogólnie rzecz biorąc należy ograniczyć przywóz 

produktów rybołówstwa o obniżonych normach, które nie spełniają wymogów 

określonych w obowiązujących przepisach, a także zapewnić równe warunki w 

odniesieniu do produktów rybołówstwa; podkreśla konieczność wzmocnienia i 

ujednolicenia kontroli i inspekcji przywozu produktów pochodzących z krajów trzecich w 

celu uniemożliwienia wprowadzania na rynek UE produktów, które nie spełniają 

wymogów określonych w obowiązujących przepisach; 

16. podkreśla, że europejska wartość dodana w zarządzaniu zasobami rybnymi była 

dotychczas w bardzo dużym stopniu związana z ograniczeniem zdolności połowowej flot 

rybackich, dobrym gospodarowaniem zasobami, z jakością produktów i z ich 

przetwarzaniem; jest zdania, że konieczne będzie uwzględnienie w WRF na okres po 2020 

r. równowagi pomiędzy dostępnymi zasobami rybnymi a zdolnością połowową floty; 

podkreśla, że należy wziąć pod uwagę także inne elementy o niewymiernej wartości 

dodanej, takie jak rola, jaką rybołówstwo odgrywa w społecznościach, które są w dużym 

stopniu zależne od tego sektora pod względem bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia 

oraz lokalnego wzrostu; podkreśla w związku z tym znaczenie utrzymania niezależnego 

funduszu rybackiego w celu wsparcia tych społeczności i zapewnienia większej spójności 

terytorialnej; 

17. podkreśla, że społeczności przybrzeżne zależne od tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego powinny być traktowane priorytetowo w ramach przyszłego EFMR, biorąc 

pod uwagę znaczenie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w tych 

okolicach pod względem środowiska naturalnego i zatrudnienia, przy czym sektor ten 

odpowiada za 80 % europejskiej floty i 40 % całkowitego zatrudnienia w sektorze 

pierwotnym, nie licząc pośrednich miejsc pracy, jakie stwarza w lokalnych sieciach 

dystrybucji, produkcji sieci lub naprawie statków; podkreśla ponadto, że społeczności 

przybrzeżne zależne od tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego powinny 

być traktowane priorytetowo w ramach przyszłego EFMR, tak aby zagwarantować wzrost 

oraz zapewnić dochody i miejsca pracy; zauważa, że takie było przesłanie reformy 

wspólnej polityki rybołówstwa i że przesłanie to zostało uwzględnione przy 

opracowywaniu nowej polityki; 

18. podkreśla znaczenie społecznego i gospodarczego wymiaru połowów dla społeczności 

lokalnych oraz niektórych regionów morskich i przybrzeżnych; uznaje potrzebę 
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utrzymania wystarczających rezerw finansowych, aby umożliwić uzyskanie finansowania 

segmentom floty przybrzeżnej, tradycyjnej i łodziowej; 

19. podkreśla, że tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne jest bardzo atrakcyjne turystycznie, 

dlatego wywiera pośrednio istotny pozytywny wpływ na inne sektory gospodarki; 

20. podkreśla, że europejskie społeczności nadbrzeżne i wyspiarskie są i nadal będą w dużej 

mierze zależne od sektora rybołówstwa, zarówno jeśli chodzi o przetwórstwo produktów 

żywnościowych pochodzących z morza, turystykę, usługi gastronomiczne, jak i na 

początkowych etapach łańcucha, jeśli chodzi o stocznie, konserwację, naprawy, 

bezpieczeństwo i nowe technologie; podkreśla w związku z tym, że należy nadal 

poświęcać szczególną uwagę rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność i 

rybackim lokalnym grupom działania (RLGD) oraz zwiększyć finansowanie w tych 

obszarach, gdyż umożliwiają one lokalnym społecznościom rybackim podejmowanie tych 

wyzwań na poziomie, który jest im najbliższy, z wykorzystaniem wiedzy lokalnych 

zainteresowanych stron do rozwiązywania lokalnych problemów; podkreśla w związku z 

tym znaczenie utrzymania niezmienionej struktury finansowania organizacji producentów 

zrzeszających rybaków, a także wspierania finansowego zawodowych organów 

przedstawicielskich; 

21. jest zdania, ze środki kontroli stanowią podstawowy i zasadniczy element WPRyb, aby 

zapewnić równe warunki działania, oraz że należy przeznaczyć wystarczające zasoby 

gospodarcze i inne na działania kontrolne, zarówno ze strony Komisji, jak i państw 

członkowskich; uważa zatem, że przyszły fundusz musi zapewniać wystarczające 

wsparcie w tym zakresie; 

22. podkreśla konieczność utrzymania struktury finansowania dwóch instrumentów 

zbiorowego wsparcia dla sektora rybołówstwa, lokalnych grup działania i organizacji 

producentów w sektorze rybołówstwa, biorąc pod uwagę fakt, że stanowią one kluczowe 

elementy niezbędne dla rozwoju rybołówstwa w regionach zależnych od tej działalności; 

23. jest zdania, że w ramach EFMR należy nadal udzielać wsparcia finansowego w pierwszej 

kolejności tradycyjnemu łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu z uwagi na społeczno-

ekonomiczną rolę, jaką odgrywa ono w regionach w dużym stopniu uzależnionych od 

rybołówstwa, lecz bez uszczerbku dla wsparcia finansowego dla innych flot, również 

niezbędnych dla zaopatrzenia rynków UE w zdrową żywność; 

24. ocenia, że konieczne jest, w świetle przyszłej reformy WRF, zastanowienie się nad 

ewentualnym finansowaniem środków mających na celu modernizację niektórych flot, 

które są przestarzałe i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, jak ma to 

miejsce w przypadku niektórych flot regionów najbardziej oddalonych, o ile nie 

doprowadzi to do zwiększenia zdolności połowowej; 

25. podkreśla rosnące znaczenie roli tzw. niebieskiej gospodarki; jest zdania, że priorytety 

strategii niebieskiego wzrostu powinny być dostosowane do priorytetów EFMR, tj. 

zrównoważenia środowiskowego, efektywnego gospodarowania zasobami, 

konkurencyjności, stwarzania możliwości wysokiej jakości zatrudnienia, kształcenia 

akademickiego i zawodowego oraz spójności terytorialnej, oraz że należy przewidzieć na 

te priorytety specjalną linię budżetową; zwraca się do Komisji o ponowną ocenę alokacji 

środków finansowych na rzecz niebieskiego wzrostu w ramach WRF i podkreśla, że 
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fundusz rybacki powinien odgrywać istotną rolę w tym zakresie; 

26. z zadowoleniem przyjmuje zamiar wspierania sektora akwakultury w ramach europejskiej 

strategii w sprawie niebieskiej gospodarki, na który to sektor przeznacza się 20 % 

środków EFMR, ale wyraża ubolewanie z powodu przeszkód administracyjnych 

spowalniających rozwój akwakultury; w związku z tym zwraca się o przeanalizowanie 

sposobów ograniczenia biurokracji w państwach członkowskich; 

27. podkreśla zapotrzebowanie na środki wsparcia w celu ułatwienia dialogu społecznego i 

wykorzystania EFMR do wspierania szkolenia wykwalifikowanych specjalistów dla 

sektora morskiego i gospodarki rybnej; podkreśla znaczenie modernizacji sektora 

morskiego i gospodarki rybnej i zwraca uwagę na rolę, jaką w tym względzie odgrywa 

innowacyjność; w związku z tym wzywa do zwiększenia inwestycji w rozwój 

technologiczny i innowacje, szczególnie w świetle konieczności poprawy selektywności 

narzędzi połowowych w kontekście obowiązku wyładunku i spełnienia kryteriów 

dotyczących maksymalnego podtrzymywalnego połowu, a także w świetle potrzeby 

zapewnienia wydajności statków oraz komfortu i bezpieczeństwa załóg; apeluje ponadto o 

zapewnienie dostępu tym przedsiębiorstwom z innych sektorów, które opracowują 

propozycje na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa, do środków finansowych i lepszych 

możliwości finansowania, w celu poprawy efektywności środowiskowej i gospodarczej 

sektora; 

28. kładzie nacisk na konieczność wspierania dywersyfikacji rybołówstwa poprzez rozwój 

działalności uzupełniającej i na potrzebę inwestycji w tym obszarze; 

29. przypomina o konieczności lepszego gromadzenia danych naukowych i zapewnienia 

lepszego dostępu do nich, wspierania współpracy i wymiany danych naukowych 

pomiędzy sektorem morskim i gospodarki rybnej, z jednej strony, a społecznością 

naukową, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, z drugiej strony, a także 

zachęcania do nowych działań badawczych i tworzenia nowych gałęzi w sektorze 

rybołówstwa, takich jak akwaponika; 

30. podkreśla znaczenie ścisłych i niezależnych opinii naukowych dla oceny stanu zasobów 

rybnych, tak by można było podejmować decyzje w zakresie zarządzania, umożliwiające 

uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY); jest zdania, że w EFMR na 

okres po 2020 r. należy zapewnić wystarczające środki na gromadzenie danych 

naukowych; 

31. podkreśla znaczenie utrzymania co najmniej takiego samego poziomu finansowania w 

przypadku EFCA w odniesieniu do jej zadań w zakresie kontroli i inspekcji sektora 

rybołówstwa oraz nadzoru nad nim; domaga się wzmocnienia roli EFCA w przyszłości, 

aby umożliwić osiągnięcie celów WPRyb, a także aby skonsolidować działania EFCA w 

odniesieniu do zarządzania flotami rybackimi i nadzorowania procedur monitorowania; 

wzywa Komisję do zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na EFCA. 
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