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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Projekt tworzy nowy Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) na lata 2007 – 2013. EFR 
zastępuje obecny Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (FIFG). Środki finansowe 
UE przeznaczane na EFR wyniosą około 0,7 mld EUR rocznie w latach 2007 – 2013. Trzy 
czwarte środków z tego budżetu zostanie przydzielone regionom najsłabiej rozwiniętym.
Projekt zapewnia zgodność finansowania sektora rybołówstwa z wdrażaną obecnie reformą 
wspólnej polityki rybołówstwa, która została uzgodniona przez Radę w grudniu 2002 r. Nowy 
fundusz ma pomóc we wprowadzaniu głównych zmian przewidzianych reformą, takich jak 
zmniejszanie intensywności połowów, ażeby umożliwić odbudowę zasobów rybołówstwa i 
zróżnicowanie działalności gospodarczej w obszarach rybołówstwa.

Europejski Fundusz Rybołówstwa będzie zgodny z nowym podejściem regulującym 
finansowanie wspólnotowe, które upraszcza mechanizmy programowania i pomocy. 
Wspólnota ustanowi strategiczne wytyczne określające ramy dla przygotowania i 
uruchomienia Funduszu.

Główne zasady, na których opiera się fundusz, pozostaną niezmienione: wieloletnie 
programowanie, partnerstwo, współfinansowanie, pomocniczość, proporcjonalność i 
współzarządzanie.
Nowy EFR przewiduje cztery główne cele, zwane również osiami priorytetowymi:

1. dostosowanie nakładu połowowego i lepsza ochrona środowiska morskiego;
2. akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa oraz akwakultury;

3. promowanie działań podejmowanych we wspólnym interesie, np. mających na celu 
ochronę fauny wodnej, portów rybackich oraz rozwoju nowych rynków;

4. trwały rozwój obszarów rybołówstwa przybrzeżnego.
Do Państw Członkowskich należy decyzja, jakie działania przyniosą największe korzyści ich 
regionom.

Uwagi sprawozdawcy komisji opiniodawczej
Komisja Rozwoju Regionalnego z zadowoleniem przyjęła projekt, ponieważ wzmacnia on 
powiązania z polityką regionalną i może wnieść większy wkład w osiąganie spójności.

Obszary przybrzeżne, w których prowadzona jest działalność połowowa, nie są 
uprzywilejowane pod względem terytorialnym, gdyż często znajdują się na peryferiach kraju. 
Wywiera to negatywny wpływ na rozwój gospodarczy tych obszarów, zwłaszcza jeśli chodzi 
o dywersyfikację działalności gospodarczej. Cztery priorytety funduszu, w szczególności 
działania we wspólnym interesie i trwały rozwój obszarów rybołówstwa przybrzeżnego, 
przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej w obszarach rybołówstwa przybrzeżnego.

Znaczenie działań w zakresie dywersyfikacji
Głównym obszarem zainteresowania EFR, tak jak w przypadku każdej innej polityki UE, 
musi być zapewnienie trwałych miejsc pracy. Dywersyfikacja działalności gospodarczej w 
tych obszarach jest szczególnie potrzebna zważywszy, że rocznie ubywa średnio 8000 miejsc 
pracy w sektorze połowowym UE. Oś priorytetowa 4 („trwały rozwój obszarów rybołówstwa 
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przybrzeżnego”) jest zasadniczo nakierowana na dywersyfikację działalności gospodarczej.
W projekcie należy zwrócić większą uwagę na propagowanie zróżnicowanego zatrudnienia 
osób czynnie zatrudnionych w sektorze rybołówstwa w drodze tworzenia dodatkowych lub 
zastępczych miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa.

„Trwały rozwój obszarów rybołówstwa przybrzeżnego” – istotnym uzupełnieniem polityki 
regionalnej
Oś 4 jest nie tylko najlepszym narzędziem zachęcającym do tworzenia trwałych możliwości 
zatrudnienia poza sektorem rybołówstwa, ale także odgrywa ważną rolę w uzupełnianiu 
polityki regionalnej.
Nowy EFR, a w szczególności oś 4, może stać się bodźcem potrzebnym do utrzymania 
żywotności ekonomicznej obszarów przybrzeżnych, zwłaszcza tych, które nadmiernie 
polegają na gospodarce rybnej i są mniejsze niż jednostki NUTS III. Obszary te są zbyt małe, 
ażeby mogły stać się dokładnym celem polityki spójności i nieustannie znajdują się w 
niekorzystnej sytuacji z uwagi na brak zaangażowania w osiąganie spójności na poziomie 
krajowym.

Zabezpieczenie wystarczających środków dla „trwałego rozwoju obszarów rybołówstwa 
przybrzeżnego”
Uwzględniając szczególnie istotne znaczenie osi priorytetowej 4 w zakresie programowania 
dla spójności i trwałego zatrudnienia, projekt powinien określać minimalne kwoty środków 
przeznaczone dla każdej z czterech różnych osi priorytetowych. Nawet jeśli konieczne jest 
pozostawienie Państwom Członkowskim wystarczającej swobody podczas decydowania, 
które działania najlepiej zaspokajają ich potrzeby, UE powinna zadbać o to, by żadna z osi 
programowania, a w szczególności oś priorytetowa 4, nie została zaniedbana. 
Ustalenie dla osi 4, a ostatecznie dla różnorakich priorytetów programowania, minimalnej 
kwoty środków programu, zwiększyłoby zgodność z projektem dotyczącym Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD), w 
którym minimalną kwotę środków programu określono dla każdego priorytetu.

Lepszy rygorystycznie określony minimalny budżet aniżeli wystarczające środki
Ponadto projekt nie przewiduje żadnego zwiększenia wydatków na finansowanie 
rybołówstwa w latach 2007 – 2013. Zwiększenie środków z 4 mld EUR do 4,9 mld EUR w 
ciągu siedmioletniego okresu programowania jest czystą ekstrapolacją budżetu przypisanego 
rybołówstwu w mniejszej Unii złożonej z 15 Państw Członkowskich.

Kwota ta powinna zostać uznana za konieczne rygorystyczne minimum, ażeby zapewnić, że 
EFR wniesie pozytywny wkład w osiąganie spójności, tym bardziej że nowa polityka 
rybołówstwa, która ma na celu przeciwdziałanie wyczerpaniu zasobów, będzie wymagała od 
regionów przybrzeżnych uzależnionych od gospodarki rybnej wprowadzenia istotnych zmian.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, komisji właściwej dla 
tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9

9) Działalność Funduszu oraz 
przedsięwzięcia, które pomaga on 
finansować, powinny być zgodne z innymi 
politykami Wspólnoty oraz prawodawstwem 
wspólnotowym;

9) Działalność Funduszu oraz 
przedsięwzięcia, które pomaga on 
finansować, powinny być zgodne z innymi 
politykami Wspólnoty, stanowiąc w 
szczególności uzupełnienie polityki 
regionalnej, oraz prawodawstwem 
wspólnotowym;

Uzasadnienie

Europejski Fundusz Rybołówstwa odgrywa ważną rolę w uzupełnianiu polityki regionalnej na 
poziomie mikro w obszarach najmniej uprzywilejowanych z uwagi na ich peryferyjne 
położenie.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 24

24) Potrzeba zapewnienia działań 
towarzyszących wspólnej polityce rybołówstwa, 
w szczególności ograniczających jej wpływ 
społeczno-gospodarczy przez wdrożenie 
polityki rozwoju obszarów przybrzeżnych;

24) Potrzeba zapewnienia działań 
towarzyszących wspólnej polityce 
rybołówstwa, w szczególności ograniczających 
jej wpływ społeczno-gospodarczy przez 
wdrożenie polityki rozwoju obszarów 
przybrzeżnych mającej na celu dywersyfikację 
działalności gospodarczej i zapewnienie 
trwałego rozwoju;

Uzasadnienie

Głównym obszarem zainteresowania EFR musi być zapewnienie trwałych miejsc pracy oraz 
wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Poprawka 3
Art. 18 a (nowy)

  
1 Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Artykuł 18a

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony 
na oś priorytetową 4, o której mowa w 
Tytule IV, Rozdział IV, a w szczególności 
na kwalifikujące się działanie, o którym 
mowa w art. 43, będzie stanowił 
przynajmniej 25% ogólnego wkładu 
Funduszu w każdy program krajowy.

Uzasadnienie

Uwzględniając szczególnie istotne znaczenie osi priorytetowej 4 w zakresie programowania 
dla spójności i trwałego zatrudnienia, należy zabezpieczyć minimalną kwotę środków 
przeznaczoną dla tej osi.
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