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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. przypomina, że potrzebne są odpowiednie środki finansowe, aby zapewnić istnienie 
rentownego sektora rybołówstwa; podkreśla, że wystarczająco wysoki budżet jest 
niezbędny do tego, by osiągnąć cele WPRyb; wskazuje, że budżet ten jest 
skoncentrowany w sekcji III i w tytule 11: „Gospodarka morska i rybołówstwo”; 
przypomina, że największą część budżetu przeznacza się na Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki (EFMR) oraz na obowiązkowe składki na regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem i porozumienia w sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem;

2. uważa, że podjęto znaczne wysiłki w celu pogłębienia rzetelnej wiedzy naukowej na 
temat żywych zasobów morza; pomimo coraz większej wiedzy wciąż daleko nam do jej 
optymalnego wykorzystania w celu zapewnienia właściwej oceny; uważa, że należy 
zatem zwiększyć unijne środki finansowe przeznaczone dla międzynarodowych 
organizacji naukowych i organizacji naukowych pochodzących z państw 
członkowskich, aby jeszcze precyzyjniej oceniać stan zasobów;

3. zwraca uwagę, że ponad połowa dostaw produktów rybołówstwa w Unii pochodzi z 
wód międzynarodowych i wyłącznych stref ekonomicznych państw trzecich; uważa, że 
w budżecie rocznym na 2020 r. należy obliczyć odpowiednie i wiarygodne środki 
budżetowe, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z międzynarodowych umów 
o połowach i zwiększyć udział Unii w regionalnych organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem;

4. przypomina, że akwakultura staje się ważnym elementem w dążeniu do zaspokojenia 
rosnącego popytu na produkty rybołówstwa w Unii;

5. podkreśla, że w budżecie na rok 2020 należy zwrócić szczególną uwagę na środki 
finansowe przeznaczone na wspieranie floty w sprawnym wprowadzaniu systemów 
obowiązku wyładunku;

6. ponownie podkreśla znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego i małych statków rybackich 
oraz podkreśla, że do tego sektora zalicza się prawie 75 % wszystkich statków 
rybackich zarejestrowanych w Unii i że pracuje w nim niemal połowa wszystkich osób 
zatrudnionych w sektorze gospodarki rybnej; zwraca uwagę, że podmioty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego są uzależnione od zdrowych zasobów rybnych, które 
stanowią główne źródło ich dochodów;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspierały społeczności zależne od 
rybołówstwa w dywersyfikacji ich gospodarek dzięki podejmowaniu innych rodzajów 
działalności morskiej, takich jak turystyka, oraz by pomagały im w dążeniu do 
zwiększenia wartości ich działalności połowowej;

8. zwraca uwagę, że przyjęcie obecnych planów wieloletnich i wdrożenie nowych 



PE638.756v03-00 4/4 PA\1186054PL.docx

PL

środków technicznych w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego poziomu połowów 
wymaga solidnej polityki kontroli wspieranej odpowiednimi funduszami;

9. podkreśla, że Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) odgrywa zasadniczą 
rolę w koordynacji i realizacji WPRyb; zaznacza, że fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w budżecie tej agencji;

10. zwraca uwagę na decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, która będzie 
miała wpływ na wdrażanie EFMR na lata 2014–2020; podkreśla, że brexit oznacza, iż 
ustanowienie nowych finansowych ram budżetowych na lata 2021–2027 należy uznać 
za sprawę najwyższej wagi; uważa, że jeszcze większa elastyczność budżetu Unii jest 
konieczna, aby poradzić sobie z nową sytuacją;

11. podkreśla, że sześć lat po przyjęciu obecnego funduszu poziom wdrożenia EFMR na 
lata 2014–2020 jest bardzo niski, a Komisja i państwa członkowskie muszą 
przyspieszyć procesy zarządzania i kontroli oraz zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, aby zapewnić odpowiednie i terminowe korzyści dla sektora.


