
Komisja ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego głosuje za 
subsydiowaniem przełowienia 
 
Bruksela, 10 lipca 2013 r. – W dniu dzisiejszym Komisja ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego 
przegłosowała, niewielką przewagą głosów, ponowne wprowadzenie subsydiów na budowę nowych jednostek 
rybackich i na modernizację floty połowowej. Subsydia te utrzymają nadmiernie rozbudowaną europejską 
flotę, a co za tym idzie przyczynią się do pogłębienia problemu przełowienia. Głosowanie Komisji dotyczyło 
przyszłości Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, stanowiącego trzeci element pakietu reform 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 
  
“Głosując za wsparciem finansowym na odnowę floty rybackiej Unii Europejskiej Komisja Rybołówstwa PE 
zgodziła się na marnowanie pieniędzy podatników. Wydanie 1,6 mld euro na budowę 20 tysięcy nowych 
jednostek połowowych zagraża pogłębianiem obserwowanej nadmiernej eksploatacji zasobów morskich i 
podważa nową Wspólną Politykę Rybołówstwa. Decyzja ta jest w oczywisty sposób sprzeczna z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej dotyczącymi położenia kresu szkodliwym subsydiom 
sprzyjającym przełowieniu.” 
powiedziała Justyna Niewolewska, koordynatorka krajowa OCEAN2012 z Fundacji Nasza Ziemia. 
  
Próby pominięcia głosowania podczas sesji plenarnej zostały odrzucone, a więc teraz wszystkich 766 
europosłów będzie miało możliwość odwrócenia wyników głosowania Komisji i pokazania obywatelom, że 
Unia Europejska dąży do odbudowy zasobów ryb i do zapewnienia stabilności sektora rybackiego. 
  
1. Galeria zdjęć 
2. Podważenie mitów na temat subsydiów dla rybołówstwa 
3. Przed głosowaniem, organizacje pozarządowe przedstawiają europosłom dokumenty na temat zagrożeń 
wynikających finansowania odnowy floty. 
  
  
Kontakt dla mediów: Agnieszka Wieczorek, agnieszka@communicationsinc.co.uk, tel 500 393 567 
  
OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej 
Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i 
umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.  
  
OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. 
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 Facebook 
  
Polscy członkowie koalicji OCEAN2012: 
- Fundacja Nasza Ziemia 
- Klub Gaja 
- Zielony Instytut 
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
- Klub Przyrodników 
- Stowarzyszenie ekologiczne EKO-Unia 
- Klub Przyrodników 
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy 
- Fundacja z Naszej Strony 
- Fundacja Sprzątanie Świata – Polska 
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/members.html
http://www.ocean2012.eu/pages/89-press-gallery-corey-arnold
http://assets.ocean2012.eu/publication_documents/documents/458/original/20130617-Debunking-Myths-PL.pdf
http://assets.ocean2012.eu/publication_documents/documents/464/original/NGO-Non-Paper-on-Fleet-RenewaL.pdf
http://www.pewenvironment.org/campaigns/european-marine-programme/id/8589942422/
http://pewtrusts.org/
http://www.ocean2012.eu/members?search=&filter=steering
http://www.facebook.com/pages/OCEAN2012-Polska/112802255418805
http://www.ocean2012.eu/members?search=&filter=Poland
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