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STRASBURG – Parlament Europejski zakończył dzisiaj pięcioletni proces reformy Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa UE, przyjmując końcowy akt prawny, czyli Europejski Fundusz Morski i Rybacki.   
  
Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej rozpoczęła się 22 kwietnia 2009 r. W 
maju ubiegłego roku Parlament Europejski i Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  osiągnęły 
polityczne porozumienie w sprawie rozporządzenia podstawowego WPRyb. Rozporządzenie to zostało 
przyjęte w grudniu, natomiast 28 stycznia osiągnięto porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. Dzisiejsza akceptacja porozumienia oznacza przyjęcie historycznego aktu 
prawnego, który, jeśli zostanie skutecznie wprowadzony, położy kres nadmiernym  połowom, przyczyni się 
do odbudowy zasobów ryb i będzie w większym stopniu wspierać odpowiedzialne zarządzanie połowami w 
Unii Europejskiej. 
„Koalicja OCEAN2012 składa gratulacje Parlamentowi Europejskiemu, unijnym ministrom odpowiedzialnym 
za sprawy rybołówstwa oraz Komisji Europejskiej w związku z doprowadzeniem do historycznej reformy, 
która przybliża nas do położenia kresu nadmiernym połowom w Unii Europejskiej." 
Uta Bellion, dyrektor programów morskich UE w Pew Charitable Trusts i 
koordynator  OCEAN2012, koalicji, która wspierała zasadniczą reformę WPRyb 

  
„Wiele zawdzięczamy licznym organizacjom pozarządowym, grupom społecznym i obywatelom Unii 
Europejskiej, którzy przez ponad 5 lat wspierali działania na rzecz przeprowadzenia skutecznej reformy 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dzisiaj chcemy za to wsparcie serdecznie podziękować.” dodała Justyna 
Niewolewska, koordynator koalicji OCEAN2012 w Polsce. 
  
Przyjęty dzisiaj Europejski Fundusz Morski i Rybacki niestety w mniej ambitny sposób przyczynia się do 
likwidacji szkodliwej pomocy finansowej dla rybołówstwa, w porównaniu do rozporządzenia podstawowego 
WPRyb. Ostateczna wersja Funduszu mimo, że zapewnia więcej środków na zbieranie danych, kontrolę i 
zapewnienie przestrzegania prawa,  dopuszcza jednocześnie  wsparcie  m.in. modernizacji jednostek 
połowowych, co może przyczyniać się do nadmiernej eksploatacji zasobów.   
Po dzisiejszym głosowaniu to państwa członkowskie będą odgrywać główną rolę przy wdrażaniu działań 
oraz zadecydują na co przeznaczyć dostępne fundusze. 
  
„Podczas prac nad reformą wykazano się dużą odwagą polityczną i wolą przywództwa,  nie stanowi to 
jednak gwarancji zakończenia nadmiernych połowów w Unii Europejskiej.  To państwa członkowskie będą 
musiały wyznaczać zrównoważone limity połowowe oraz wprowadzić zakaz odrzutów w taki sposób aby 
rzeczywiście położył on kres marnotrawstwu, jakim jest wyrzucanie martwych ryb z powrotem do morza. 
W ciągu ostatnich pięciu lat obywatele Unii Europejskiej wyraźnie pokazali, że chcą aby europejskie morza 
były zdrowe i zasobne w ryby"  dodała Uta Bellion.   
  
Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki zacznie obowiązywać po jego formalnym 
zatwierdzeniu przez ministerstwa ds. rybołówstwa i po publikacji w Oficjalnym Dzienniku Unii 
Europejskiej.  
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