
Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim pomoże usprawnić zbieranie 
danych, oraz kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa w obszarze 
rybołówstwa 
 
STRASBURG, 23 października: W dniu dzisiejszym Parlament Europejski głosował nad propozycją 
dotyczącą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  (EFMR). Łączna wartość EFMR w okresie od 
2014 do 2020 roku wynosi 6,5 miliarda euro. Skuteczne wdrożenie ostatnio przyjętej reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb), w tym położenie kresu nadmiernym  połowom oraz odbudowa stad ryb, 
uzależnione są od właściwego wsparcia finansowegoz EFMR. 
  
Europarlamentarzyści poparli przesunięcie dodatkowych środków na zbieranie danych, kontrolę i 
egzekwowanie prawa, a także wzmocnienie przepisów nakazujących wstrzymanie środków finansowych w 
przypadku, kiedy państwa członkowskie nie przestrzegają zasad WPRyb.Jednakże przegłosowano także 
utrzymanie subsydiów na wymianę silników i na inne działania przyczyniające się do przełowienia. 
  
„W lutym członkowie Parlamentu Europejskiego olbrzymią większością zagłosowali za zlikwidowaniem 
problemu przełowienia i za odbudową stad ryb.  Zgodnie z głosowaniem w lutym, dzisiaj większość 
członków wszystkich politycznych ugrupowań  Europarlamentu (w stosunku głosów 427 do 204) wsparła 
wzmocnienie wsparcia finansowego ze środków publicznychna rzecz odbudowy stad ryb, wraz z 
usprawnieniem zbierania danych, kontroli i egzekwowania przepisów  prawa. Odrzucono ponadto 
propozycję przywrócenia unijnego wsparcia na budowę nowych jednostek połowowych” powiedziała 
Justyna Niewolewska, koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce.  „Jednak niejako wbrew głosowaniu w 
lutym, w dniu dzisiejszym europarlamentarzyści poparli działania, które zakłócą skuteczne wdrożenie 
ambitnej wspólnej polityki rybołówstwa, jak na przykład subsydia na wymianę silników, oraz tymczasowe 
wstrzymanie połowów.” 
  
Subsydia rybackie mające na celu poprawę rentowności pojedynczych firm nie służą dobru publicznemu, a 
wręcz przeciwnie, najczęściej skutkują jedynie nadmierną eksploatacją zasobów rybnych. Jednocześnie 
szereg państw członkowskich z trudnością radzi sobie z wywiązywaniem się z obowiązku zbierania danych, 
kontroli i egzekwowania prawa. Spełnienie tych zobowiązań jest absolutnie niezbędne do skutecznego 
zarządzania rybołówstwem i może dać ogromne korzyści społeczne. 
„Dzisiejsze głosowanie stanowi bardzo dobitną wiadomość dla  ministrów rybołówstwa UE, uświadamiając 
im, że muszą wzmocnić wsparcie dla zbierania danych, kontroli i egzekwowania prawa w nadchodzących 
negocjacjach pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
Członkowie Europarlamentu jasno powiedzieli również, że nie chcą aby publiczne środki finansowe trafiały 
do tych, którzy łamią prawo” 
Markus Knigge doradca ds. polityki Koalicji OCEAN2012, i Pew Charitable Trusts 

  
Wkrótce Parlament i ministrowie rybołówstwa przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia ostatecznego 
kształtu EFMR. Dyskusje mają rozpocząć się w listopadzie. 
  

• Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie EFMR przed głosowaniem 
• OCEAN2012, Obalanie mitów na temat subsydiów rybackich 
• List podpisany przez 200 naukowców, wzywający europarlamentarzystów do głosowania za wsparciem 

ambitnej WPRyb 
• nef (2012) „Jobs Lost at Sea” (Praca utracona na morzu) 
• Graficzne informacje na temat subsydiów rybackich 
• Animacja Czas skończyć z wydawaniem pieniędzy na oślep 

  

http://assets.ocean2012.eu/publication_documents/documents/494/original/201300919-EMFF-NGO-Posistion-PL.pdf
http://assets.ocean2012.eu/publication_documents/documents/458/original/20130617-Debunking-Myths-PL.pdf
http://baltic.oceana.org/sites/baltic.oceana.org/files/OCEANA_Call_on_Members_EurParl_stop_funding_overfishing_Oct2013_PL.pdf
http://baltic.oceana.org/sites/baltic.oceana.org/files/OCEANA_Call_on_Members_EurParl_stop_funding_overfishing_Oct2013_PL.pdf
http://dnwssx4l7gl7s.cloudfront.net/nefoundation/default/page/-/files/Jobs_Lost_at_Sea.pdf
http://www.ocean2012.eu/pages/121-infographics-fisheries-subsidies-pl
http://www.youtube.com/watch?v=up2RtZ-vcDA&list=PLE3538400655D9628
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