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W  lutym  Parlament  Europejski  dokonał  ważnego  kroku,  jakim  było  przyjęcie  nowego 
rozporządzenia w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa .  Nowe przepisy stawiają ambitny 
cel położenia kresu nadmiernym połowom i wprowadzenia europejskiego rybołówstwa  na 
drogę stabilnego rozwoju i rentowności.  Zbliżające się głosowanie w sprawie  Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, będącego finansowym instrumentem Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa   stwarza  wyjątkową  możliwość  zapewnienia,  aby  pieniądze  unijnych 
podatników wspierały zreformowana politykę rybołówstwa i jej ambitne cele.  

Aby  do tego doszło,  BirdLife  Europe,  Greenpeace,  Oceana,  OCEAN2012 i  WWF wzywają 
członków  Parlamentu  Europejskiego  do  poparcia  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i 
Rybackiego, który:

 zapewni  więcej  środków  na  zbieranie  danych  oraz  kontrolę  i  egzekwowanie 
przepisów

 położy kres subsydiom stanowiącym zachętę do nadmiernych połowów. 

Więcej  środków  na  zbieranie  danych  oraz  kontrolę  i  egzekwowanie 
przepisów 

Obecnie roczne unijne subsydia na sektor rybołówstwa dochodzą do 836 milionów euro na 
działania w ramach funduszy strukturalnych i  156 milionów na umowy o partnerstwie w 
sprawie  połowów.   Jednocześnie  zaledwie  50  milionów  euro  rocznie  przeznacza  się  na 
badania i zbieranie danych oraz na kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa. Niedawno 
Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował zbyt niską kwotę przeznaczaną na te cele. 1 

Skuteczne zbieranie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów stanowią niezbędne 
warunki  odpowiedzialnego  zarządzania  rybołówstwem.  Mimo  to  brakuje  danych 
dotyczących połowy stad ryb w północnowschodniej części Atlantyku i przyległych wodach2, 
zaś  wiele  państw  członkowskich  spotkało  się  z  krytyczną  oceną  ich  niewystarczających 
działań w zakresie monitorowania i kontroli przestrzegania prawa3.  Brak skutecznej kontroli 
i  egzekwowania  przepisów  uniemożliwia  zapewnienie  wszystkim  operatorom  w  tym 
sektorze równych szans i zagraża wdrożeniu uzgodnionego planu zakazu odrzutów.  

Propozycja  Komisji  zawiera  bardzo  niewielkie  zmiany  w  stosunku  do  obecnej  struktury 
wydatkowania środków z Funduszu (EMFF art. 15). Proponowane zmiany nie wystarczą do 
wprowadzenia nowego zarządzania przyjętego w czerwcu przez Parlament i Radę. 

1 Zob. np. European Court of Auditors (2007) Special Report No 7/2007, paragraphs 10 and ##.  (Specjalny Raport Nr 7/2007, paragraf 10 i 
## Europejskiego Trybunału Obrachunkowego).  
2 Communication from the Commission to the Council concerning a consultation on fishing opportunities for 2014; COM(2013) 319 final 
(Pismo Komisji do Rady dotyczące konsultacji w sprawie możliwości łowienia ryb w 2014 r. COM(2013) 319 wersja ostateczna) 
3  European Court of Auditors Special Reports on fisheries No 7/2007 and 12/2011. (Specjalne raporty w sprawie łowisk nr 7/2007 i 
12/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego). 



Rekomendacje organizacji pozarządowych: 

• dwukrotne  zwiększenie  środków  na  zbieranie  danych  oraz  kontrolę  i  egzekwowanie  
przepisów  w stosunku do propozycji Komisji.  

• zapewnienie państwom członkowskim możliwości przeznaczenia dodatkowego wsparcia  
przez  przeniesienie  środków  z   funduszy  strukturalnych  (Art. 15(2))  na  kontrolę  i  
egzekwowanie (Art.  15(3)) i gromadzenie danych (Art.  15(4)).  Można to łatwo zrobić  
zmieniając  alokację  finansowania  i  dodając  słowo  „minimum“   i  „maksimum“  w 
odpowiednich miejscach. 

Położenie kresu zachętom do nadmiernych połowów

W minionych okresach finansowania subsydia były wykorzystywane w celu powiększenia 
unijnej  floty  połowowej  (często  w  stopniu  przekraczającym  granice  zrównoważonego 
rozwoju)  poprzez  finansowanie  budowy  nowych  jednostek,  zakupu  nowych  silników  i 
płacenie za utrzymywanie statków w stanie bezczynności (czasowe wstrzymanie). Państwa 
członkowskie  przeznaczyły  miliony  euro  na  budowę  i  modernizację  floty  poławiającej 
tuńczyka  błękitnopłetwego,  mimo  krytycznego  poziomu  liczebności  stad  tego  gatunku, 
obniżenia  kwot  połowowych  i  mimo  porozumienia  z  Międzynarodową  Komisją  Ochrony 
Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)  w sprawie obniżenia zdolności połowowej tej floty. 

Unijne  subsydia w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu mocy połowowych unijnych 
jednostek  powyżej  zrównoważonego  poziomu.  Według  oceny  Komisji  Europejskiej,  w 
niektórych  łowiskach  moc  połowowa  floty  przekracza  poziom  zrównoważony  dwu-  lub 
trzykrotnie.  Nadmierne połowy w unijnych wodach są powszechnym zjawiskiem. Więcej 
coraz potężniejszych jednostek to zwiększona konkurencja o kurczące się zasoby.  Obecnie 
nadmierne połowy dotyczą 39 procent oszacowanych stad w Atlantyku i 88 procent stad w 
Morzu Śródziemnym.  4. Ocenia się, że przełowienie może kosztować nas ponad 3 miliardy 
euro  rocznie  w  postaci  utraconych  przychodów,  podczas  gdy  odbudowa  zasobów 
stworzyłaby ponad 100 tys. miejsc pracy.5 Zlikwidowanie wsparcia stanowiącego zachętę do 
nadmiernych połowów ma kluczowe znaczenie dla odbudowy zasobów ryb i zabezpieczenia 
stabilnej przyszłości  sektora rybołówstwa.

Rekomendacje organizacji pozarządowych:

• głosowanie przeciwko wsparciu na odnowienie floty (art.  32 b nowy) przyjętej  przez  
Komisję Rybołówstwa niewielką większością głosów 12:11, 

• głosowanie  przeciwko  poprawkom  wprowadzającym  działania  wspierające  i  
utrzymujące nadmierne zdolności  połowowe, w tym finansowanie:  wymiany silników 
(art. 39), tymczasowego wstrzymania (art. 33 a nowy), wspólnego inwestowania (art.  
33 b nowy), środków dla młodych rybaków na zakup pierwszej jednostki (art. 32 a nowy)

Więcej informacji :

Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org 
Saskia Richartz Greenpeace +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org
Cathrine Schirmer OCEAN2012 Coalition +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org
Vanya Vulperhorst Oceana +32 (0)479 92 70 29 vvulperhorst@oceana.org
Rita Santos WWF +32 (0)2 761 04 22 rsantos@wwf.eu

4 COM(2013) 319 final Communication from the Commission to the Council concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2014 
(Ostatnie pismo Komisji do Rady dotyczące konsultacji w sprawie możliwości łowienia ryb w 2014 r. COM(2013) 319)
5 nef (ang. new economics foundation) (2012), Jobs Lost at Sea—London http://www.neweconomics.org/node/1968. 
(nef [ pol. nowe podstawy gospodarcze] (2012), Miejsca pracy stracone na morzu – Londyn http://www.neweconomics.org/node/1968). 
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