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Kontekst: 
Dziś, 2 grudnia Komisja Europejska opublikowała propozycję kolejnego instrumentu finansowania 
rybołówstwa, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  
 
******************************************* 

 
Koalicja OCEAN 2012 wzywa do położenia kresu ślepemu  

wydatkowaniu unijnych subsydiów dla sektora rybołówstwa 
 
WARSZAWA, 2 grudnia 2011 – Koalicja OCEAN2012 wydała specjalne oświadczenie w związku z 
opublikowaniem dziś przez Komisję Europejską propozycji kolejnego instrumentu 
dofinansowania rybołówstwa, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – mówi 
Justyna Niewolewska, z Fundacji Nasza Ziemia krajowy koordynator koalicji OCEAN2012: 
 
„W 2008 roku Komisja Europejska uznała, że główną przyczyną przełowienia są nadmierne moce 
połowowe unijnej floty rybackiej oraz publiczne subsydia, które im sprzyjają. Najnowszy raport 
Komisji pokazał jednak, że wiele państw członkowskich, przed przyznaniem dotacji dla sektora 
rybołówstwa, nie dokonuje nawet oceny mocy połowowej swojej floty, co potwierdza, że środki 
publiczne wydawane są zupełnie bezpodstawnie. Pomiędzy rokiem 2000 a 2008 Unia Europejska 
wypłaciła 33,5 miliona euro na modernizację floty do połowów tuńczyka błękitnopłetwego 
(Thunnus thynnus), którego populacja na skutek przełowienia zmniejszyła się do tego stopnia, że 
został on zaklasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunek 
zagrożony ”. 
 
„W dobie kryzysu gospodarczego, jaki objął całą Unię Europejską, społeczeństwo nie może 
pozwolić sobie na ślepe i nieproduktywne wydatkowanie unijnych środków finansowych. W 
przyszłości subsydia, przeznaczane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, powinny 
sprzyjać zapewnieniu zdrowego środowiska morskiego i przechodzeniu na zrównoważone 
rybołówstwo”. 
 
„Jednym z niezbędnych warunków do odbudowania zasobów ryb w wodach Unii Europejskiej jest 
wyeliminowanie tych unijnych dotacji, które sprzyjają przełowieniu (czyli np. na modernizacje 
zwiększające moc połowową statków), oraz tych, które mają negatywny wpływ na ekosystemy 
morskie. Środki publiczne powinny być wykorzystywane wyłącznie dla dobra publicznego, 
przykładowo na badania naukowe, monitoring, zbieranie danych i kontrolę” - podkreśla Justyna 
Niewolewska. 

- KONIEC -  



 
Więcej informacji na temat problemu przyznawania dotacji unijnych dla sektora rybołówstwa: 

 
1. Lista jednostek do połowu tuńczyków, jakie otrzymały unijne subsydia jest dostępna na 

witrynie: www.fishsubsidy.org/EU/tuna-fleet  zaś lista jednostek, które dopuściły się 
poważnych naruszeń (nielegalne połowy) dostępna jest na: 

http://www.fishsubsidy.org/infringements/.  
Lista jednostek, które uzyskały dotacje unijne na modernizację, a wkrótce potem na 

złomowanie jest dostępna na: http://www.fishsubsidy.org/news/features/modernised-
then-scrapped/ 

2. Szczegółowa analiza dotacji unijnych na rybołówstwo od 2000 do 2006 roku dostępna jest w 
publikacji „FIFG 2000-2006 Shadow Evaluation” (Cappell, R., T. Huntingdon and G. Macfadyen) 

na http://www.pewenvironment.eu/resources/view/id/115178?download=true 

3. www.fishsubsidy.org zawiera szczegółowe informacje na temat wypłat dotacji w ramach 
bieżącego Europejskiego Funduszu Rybackiego (2007 – 2013) oraz Instrumentu Finansowego 
Orientacji Rybołówstwa (1994-2006) 

4. Refleksje na temat dalszej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa http://www.cfp-
reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf 

 
 
 
OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej 
WspólnejPolityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom 
połowówi umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. 
OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencjąds. 
ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu 
nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for 
Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, 
The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk. 
OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu 
 
Polskimi członkami OCEAN2012 są: 
• Fundacja Nasza Ziemia 
• Klub Gaja 
• Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 
• Fundacja ‘Sprzątanie Świata - Polska’ 
• Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy 
• Fundacja ‘Z Naszej Strony’ 
• Polski Klub Ekologiczny 
 

 

 
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z: 
Mike Walker, +32 476 622575 mwalker@pewtrusts.org  

lub Agnieszką Wieczorek tel. +48 607 925 198, agnieszka@communicationsinc.co.uk 
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