
KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO

ROZDZIAŁ 11 04 — ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ RYBOŁÓWSTWA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

11 04 ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ
POLITYKĄ RYBOŁÓWSTWA

11 04 01 Bliższy dialog z sektorem rybo-
łówstwa i podmiotami objętymi
wspólną polityką rybołówstwa 3 3 982 400 3 982 400 3 264 000 3 264 000 2 067 039,68 1 405 421,21

Rozdział 11 04 — Razem 3 982 400 3 982 400 3 264 000 3 264 000 2 067 039,68 1 405 421,21
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO

ROZDZIAŁ 11 04 — ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ RYBOŁÓWSTWA (ciąg dalszy)

11 04 01 Bliższy dialog z sektorem rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 982 400 3 982 400 3 264 000 3 264 000 2 067 039,68 1 405 421,21

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

1 422 566 1 422 566 (1)

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 3 264 000 1 841 434 1 422 566

Środki 2006 3 982 400 2 559 834 1 422 566

Ogółem 8 668 966 3 264 000 3 982 400 1 422 566

(1) Jedną z przyczyn ciągłej wymagalności zobowiązań sprzed 2005 r. jest fakt, że niektóre umowy zostały podpisane w końcu 2004 r., czego skut-
kiem było to, że jedynie niewielkie kwoty mogły zostać zapłacone na poczet tych zobowiązań w 2004 r. Dodatkowo planowany harmonogram
utworzenia RAC w 2004 r. został opóźniony, co również przyczyniło się do opóźnienia harmonogramu tych działań.

Uwagi
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie następujących pozycji w ramach planu działań dla bliższego dialogu z sektorem
rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa i kwestiami morskimi:
— dotacja dla europejskich organów handlowych na organizację wewnętrznych spotkań koordynacyjnych dla przygotowa-
nia zebrań Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa,

— wprowadzenie działań w celu gromadzenia dokumentacji i wyjaśnienia wspólnej polityki rybołówstwa dla sektora rybo-
łówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa.

W ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa Komisja będzie organizowała regionalne komitety doradcze i pomoże zagwa-
rantować, że działają one w celu zwiększenia zaangażowania zainteresowanych stron we wspólną politykę rybołówstwa.
Środki te przeznaczone są na zwiększenie udziału osób pracujących w sektorze rybołówstwa i innych grup interesów w pro-
cesy wspólnej polityki rybołówstwa, poprzez udzielenie pomocy w zakresie bardziej zdecentralizowanego zarządzania zaso-
bami, w ramach którego większą uwagę przywiązuje się do specyfiki regionalnej.
Część środków została przeznaczona na działalność informacyjną związaną ze wspólną polityką rybołówstwa i kwestiami mor-
skimi, jak i na działalność komunikacyjną adresowaną do zainteresowanych stron. Szczególny wysiłek zostanie poczyniony
w celu wyjaśnienia zasad wspólnej polityki rybołówstwa nowym Państwom Członkowskim i nawiązania bezpośrednich kon-
taktów z sektorem rybołówstwa oraz prasą lokalną i regionalną.
Wszelkie dochody mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia
finansowego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 657/2000 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie bliższego dialogu z sektorem rybołówstwa i innymi
grupami, na które ma wpływ wspólna polityka rybołówstwa (Dz.U. L 80 z 31.3.2000, str. 7).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zaso-
bów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59).
Decyzja Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca regionalne rady doradcze w ramach wspólnej polityki rybo-
łówstwa (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17).
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