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BRUKSELA – Wczoraj wieczorem Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa oraz Parlament Europejski osiągnęli porozumienie w sprawie przyszłości Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR). EFMR udostępni blisko 6,5 miliarda euro w latach 2014 – 2020 
na wsparcie unijnego sektora rybołówstwa i wspólnotowej polityki morskiej. Fundusz będzie istotnym 
instrumentem wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, której celem jest m. in. 
zaprzestanie  nadmiernych  połowów i odbudowa europejskich zasobów ryb. 
  
“Ostateczne porozumienie PE oraz Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  ma zarówno mocne jak 
i słabe strony. Pozytywnym wynikiem porozumienia jest m.in. przeznaczenie większej ilości  środków  na 
zbieranie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Istotną zmianą 
jest także, wzmocnienie zapisów umożliwiających wstrzymywanie środków dla indywidualnych operatorów 
lub państw członkowskich, które nie przestrzegają zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 
 
Niestety, zawarte porozumienie dopuszcza także finansowanie wymiany silników, co może prowadzić do 
wzrostu mocy połowowych jednostek unijnej floty rybackiej. Co więcej nowy EFMiR przewiduje także 
subsydia na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Tak wykorzystane środki finansowe nie 
będą przyczyniać się do walki z problemem przełowienia i osłabią pakiet reform Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa." powiedziała Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka koalicji 
OCEAN2012 w Polsce. 
„Teraz przyszłość europejskich zasobów morskich zależy od poszczególnych państw członkowskich. To one 
będą decydować o alokacji funduszy i to od ambicji z jaką podejdą do implementacji zreformowanej 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa zależeć będzie sukces walki z przełowieniem w UE 
i odbudowa zasobów.” 
Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka koalicji OCEAN2012 w Polsce 

  
Trawlery wielkości do 24 metrów mogą skorzystać z pomocy finansowej na wymianę silników © Corey 
Arnold 
  
Więcej informacji na ten temat uzyskać można z następujących źródeł: 
  
1. Raport New Economics Foundation (Fundacja Nowej Ekonomii - nef) na temat ekonomicznych korzyści z 
inwestowania w fundusze na zbieranie danych i kontrolę przestrzegania 
prawa. http://www.neweconomics.org/blog/entry/eu-waters-are-already-overfished-why-would-we-
spend-1.6bn-on-new-boats 
  
2. List dwustu naukowców wzywających Parlament Europejski do eliminacji subsydiów napędzających 
przełowienie, http://oceana.org/en/eu/media-reports/press-releases/200-scientists-urge-eu-parliament-
to-invest-in-rebuilding-fish-stocks 
  
3. Obalanie mitów na temat subsydiów rybackich, http://www.ocean2012.eu/publications/102-where-s-
the-evidence-debunking-the 
  
4. Historyczne porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, http://ocean2012.eu/press_releases/124-historic-agreement-reached-on-eu-fisheries 
  
5. Galeria zdjęć i grafiki, http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery; 
filmy, http://www.youtube.com/user/OCEAN2012EU 
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