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 Plan wydatków i dochodów budżetu UE 

 Uszczegółowiony na poziomie UE w ramach aktów 
prawnych dot. poszczególnych: 
◦ polityk (np. polityka spójności), 

◦ funduszy (np. EFMR), 

◦ instrumentów (LIFE), 

 Trudne negocjacje: 
◦ kryzys ekonomiczny – postulaty ograniczenia budżetu, 

◦ wzmocniona rola PE, 

◦ „parasolowe”rozporządzenie ws. „common provisions”. 

 

 
 

 



 Rosnące znaczenie problemów środowiska na agendzie 
UE: 

 Ochrona środowiska przedmiotem rozbudowanej 
legislacji UE 

 Polityka klimatyczna i zazielenianie gospodarki wśród 
priorytetów  UE na forum międzynarodowym 

 Horyzontalne włączenie klimatu i energii w ramach 
propozycji KE dot. perspektywy finansowej 2014-2020: 

 
 



 Projekt WRF - 20% na działania zw. z polityką klimatyczną, 

 Projekt EFRR: 
◦ regiony lepiej rozwinięte/przejściowe (Mazowsze?) 80% środków 

na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii,  
badania i innowacje, MŚP (w tym 20% na EE i OZE) 

◦ pozostałe regiony 50% (w tym 6%) 

    + 

 elementy klimatyczne/środowiskowe w projektach:  

◦ reformy WPR, reformy WPRyb,  

◦ polityki energetycznej, polityki transportowej etc. 

 
 

     



 Perspektywa 2007-13: fundusze strukturalne + polityka 
spójności + LIFE + EFR 

 Program na rzecz Zintegrowanej Polityki Morskiej 
2011-2013 (PREZ PL) , 40 mln EUR na: 

◦ wdrażanie ZPM (3,3 mln EUR), 

◦ wiedza o morzu, morskie planowanie przestrzenne,  nadzór 
morski (23,75 mln EUR), 

◦ ochrona środowiska morskiego (3,75 mln EUR), 

◦ strategie basenów morskich (3,5 mln EUR), 

◦ zrównoważony wzrost, tzw. „blue growth” (5 mln EUR) 

 

   Nabór wniosków przez KE w II kwartale 2012 r. ! 

 

 



RYBOŁÓWSTWO + MORZE = EFMR* 
*Europejski Fundusz Morski i Rybołówstwa 2014-2020  

 

 Realizacja dyskutowanej reformy WPRyb: 
◦ cel „Maximum Sustainable Yield”,  

◦ eliminacja odrzutów,  

◦ rozwój zrównoważonej akwakultury, 

           + 

◦ polityka morska 

 Łącznie 6,5 mld EUR 
 



 Warunkiem uruchomienia środków – Program 
operacyjny zawierający: 
◦ system koordynacji/komplementarności z LIFE (w tym 

promocji sprawdzonych w ramach LIFE rozwiązań), 

◦ analizę potrzeb dot. działań łagodzących i adaptacyjnych do 
zmian klimatu, 

◦ uwzględnienie specyficznych potrzeb morskich obszarów 
chronionych (w tym Natura 2000)  

 
 

 

     



 Partnerstwa między naukowcami i rybakami: 
◦ zbiór danych, opracowania, promocja dobrych praktyk 

 Wdrażanie środków ochrony w ramach WPRyb: 
◦ projektowanie nowych rozwiązań technicznych/zarządzania 

 Ograniczanie oddziaływania rybołówstwa na 
środowisko morskie: 
◦ poprawa selektywności narzędzi połowowych,  

◦ łagodzenie wpływu narzędzi  

 połowowych na dno morskie,  

 

 
 

     



 Innowacje dla ochrony zasobów: 
◦ rybołówstwo/akwakultura, 

 Ochrona i odbudowa bioróżnorodności/ekosystemów: 
◦ usuwanie z morza śmieci/wycieków substancji, zbieranie 

zagubionych sieci, budowa „zielonej infrastruktury”, 

◦ zarządzanie, ochrona i monitoring morskich obszarów 
chronionych/Natura 2000, ochrona gatunkowa, 

 Łagodzenie zmian klimatu 
◦ inwestycje na rzecz ograniczania  

 emisji ze statków/poprawy  

 efektywności energetycznej, 

 

 
 



 Rybołówstwo śródlądowe: 
◦ udział rybaków w zarządzaniu/ochronie/monitoringu Natura 2000,  

◦ poprawa stanu obszarów tarliskowych, dróg migracji ryb, 

 Zrównoważona akwakultura: 
◦ ograniczanie zużycia wody, energii, wykorzystanie OZE, 

◦ zakup sprzętu dla ochrony przed chronionymi gat. drapieżników, 

◦ odtwarzanie/utrzymanie stawów rybnych, usuwanie osadów,   

◦ wdrożenie metody akwakultury organicznej, uczestnictwo w 
programach eko-zarządzania i audytu (EMAS), 

◦ dostosowanie do wymogów Natura 2000, udział w programach 
ochrony gatunkowej ex-situ, 

◦ ekstensywna akwakultura (usługi środowiskowe), 

 

 



 Zintegrowana polityka morska: 
◦ morskie planowanie przestrzenne/zintegrowane zarządzanie 

strefą przybrzeżną, 

◦ promocja ochrony bioróżnorodności morskiej/Natura 2000, 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów mórz i obszarów 
przybrzeżnych,  

◦ WDROŻENIE RAMOWEJ DYREKTYWY MORSKIEJ,  

 

czyli 

 

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY…  
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