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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża żal, że w czwartym sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej i społecznej 
w UE nie zawarto danych ani szczegółowej oceny dotyczącej sektora rybołówstwa i 
Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa;

2. potwierdza znaczenie wspólnej polityki rybackiej w promowaniu spójności społeczno-
gospodarczej społeczności zamieszkujących wybrzeża, ich rozwoju regionalnego i 
tradycji kulturowych;

3. podkreśla, że w ostatnich dziesięciu latach w sektorze rybołówstwa zatrudnienie 
zmniejszyło się o 35 %, flota połowowa o 20%, a połowy o 28%, co przyniosło poważne 
skutki socjoekonomiczne w regionach i społecznościach znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji;

4. przypomina, że po ostatnim rozszerzeniu UE niektóre regiony objęte celem 1 polityki 
spójności, które cechuje intensywna działalność w sektorze rybackim, zostały niesłusznie 
pokrzywdzone w wyniku tzw. „efektu statystycznego”, pomimo że poważne problemy, z 
którymi się zmierzały, nie zostały rozwiązane, a istniejące dysproporcje występują w 
dalszym ciągu;

5. nalega, by polityka strukturalna UE w sektorze rybołówstwa skutecznie wspierała 
modernizację i trwały rozwój tego sektora, zachowanie miejsc pracy, godziwe 
wynagrodzenie oraz poprawę warunków życia i pracy rybaków;

6. wyraża żal, że środki Europejskiego Funduszu Rybackiego w Unii liczącej dwadzieścia 
siedem państw nie różnią się w znaczący sposób od budżetu Instrumentu Finansowego 
Orientacji Rybołówstwa w UE liczącej 15 państw członkowskich i uważa, że należy 
zwiększyć finansowanie tego funduszu;

7. uważa, że istnienie wspólnej polityki rybackiej wymaga przypisania jej odpowiednich 
środków finansowych, na miarę sektora rybackiego na poziomie wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem prowadzonego na niewielką skalę rybołówstwa 
przybrzeżnego i nieprzemysłowego, by skutecznie uwzględnić potrzeby i wyzwania, z 
jakim musi zmierzyć się ten sektor;

8. podkreśla niezbędny wkład sektora rybołówstwa w poprawę warunków 
socjoekonomicznych społeczności rybackich w regionach konwergencji oraz w 
regionach, w których występują trwałe utrudnienia geograficzne i naturalne, takich jak 
regiony najbardziej oddalone, ale również uboższych społeczności rybackich w regionach 
o dobrze prosperującej gospodarce;

9. wyraża żal z powodu utrzymywania się, a nawet wzmocnienia asymetrii między 
regionami oraz rozbieżności gospodarczych i społecznych między różnymi państwami 
członkowskimi oraz wewnątrz tych państw; podkreśla, że obecny poziom rozwoju 
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niektórych państw członkowskich i regionów różni się od średniej Unii Europejskiej;

10. podkreśla, że polityka spójności stanowi istotne narzędzie mające przyczynić się do 
zmniejszenia asymetrii regionalnych i nierówności społecznych, co będzie sprzyjało 
rzeczywistej konwergencji i stymulowało wzrost zatrudnienia, umożliwiając również 
redystrybucję i zrównoważenie kosztów rynku wewnętrznego, szczególnie w przypadku 
mniej rozwiniętych regionów; uważa więc, że należy zwiększyć wspólnotowe 
finansowanie tej polityki i zapewnić jej prawidłowe wypełnianie;

11. sprzeciwia się wszelkim próbom wprowadzenia nowych warunków przyznawania 
zasobów finansowych w ramach polityki spójności, takich jak np. kryteria rozwoju 
politycznego i gospodarczego, które ograniczyłyby w jeszcze większym stopniu dostęp 
do tej polityki, szczególnie w regionach konwergencji. uważa, że PKB na mieszkańca 
musi być nadal stosowany jako podstawowy wskaźnik kwalifikowalności w polityce 
spójności UE;

12. w perspektywie stworzenia przyszłej „polityki morskiej” UE, podkreśla zasadę, że
nowym priorytetom winny odpowiadać nowe, zwiększone środki finansowe oraz że w 
konsekwencji nie powinno się to odbywać ze szkodą dla Europejskiego Funduszu 
Rybackiego,
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