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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że zgodnie z trafną oceną Komisji wśród krajów zaangażowanych w tę 

strategię występują znaczne różnice społeczno-gospodarcze, w szczególności między 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami spoza Unii Europejskiej; mając 

na uwadze, że Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu wkłady finansowe 

państw spoza Unii Europejskiej przeznaczone na wdrożenie tej strategii; 

B. mając na uwadze, że stosowanie i przestrzeganie przepisów i celów wspólnej polityki 

rybołówstwa powinno być jednym z najważniejszych zamierzeń oceny w odniesieniu do 

wszystkich państw zaangażowanych w strategię; mając ponadto na uwadze, że cel 

ilościowy wyznaczony na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu lub 

poniżej tego poziomu powinien stanowić element każdej oceny dotyczącej środowiska 

morskiego i rybołówstwa w regionie; 

C. mając na uwadze, że Morze Adriatyckie jest morzem częściowo zamkniętym, jest ono 

szczególnie narażone na zanieczyszczenia i posiada szczególne cechy hydrograficzne, 

takie jak bardzo zróżnicowana głębokość i wybrzeże znacznie różniące się między 

północną a południową częścią regionu; mając na uwadze, że wszystkie państwa 

przybrzeżne eksploatują te same stada, co tym samym stale zagraża ich odtworzeniu; 

mając na uwadze, że w przyszłym rozporządzeniu ramowym dotyczącym technicznych 

środków w zreformowanej WPRyb środki powinny być opracowane dla konkretnych 

regionów i dostosowane do cech tego obszaru, jego zasobów morskich oraz 

prowadzonych na nim połowów; 

D. mając na uwadze, że wody w tym regionie są narażone na różne źródła zanieczyszczeń, 

jak nieoczyszczone ścieki i odpady, eutrofizację związaną ze spływami z terenów 

rolniczych oraz z gospodarstwami rybnymi; mając także na uwadze, że ochrona 

środowiska jest częścią strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza 

Jońskiego, niezwykle istotne jest zrozumienie, że rozwój gospodarczy może dokonywać 

się wyłącznie przy zachowaniu zrównoważenia środowiskowego; 

E. mając na uwadze, że Komisja zarówno w strategii, jak i w planie działania przyznaje, że 

ze względu na brak danych nie posiada kompletnej oceny aktualnego stanu w tym 

regionie i państwach do niego należących; 

F. mając na uwadze, że według Komisji UE będzie współfinansować projekty wraz z 

państwami członkowskimi; 

G. mając na uwadze, że niebieska gospodarka jest potencjalnym rozwiązaniem w sytuacji 

obecnego kryzysu gospodarczego, ponieważ sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, 

wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu, zwłaszcza w państwach nadbrzeżnych i 

wyspiarskich; mając na uwadze, że strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i 

Morza Jońskiego nie może zostać wdrożona bez wzięcia pod uwagę pojęcia niebieskiej 
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gospodarki, jako że obejmuje ona szerokie spektrum sektorów działalności gospodarczej 

związanej z morzami i oceanami, w tym sektorów tradycyjnych czy nowo powstających, 

takich jak: rybołówstwo, akwakultura, transport morski i rzeczny, działalność portowa i 

logistyczna oraz turystyka; 

H. mając na uwadze, że strategia ta jest tak dobra jak projekty finansowane i wspierane przez 

państwa członkowskie; 

I. mając na uwadze, że wszystkie państwa pragną osiągnąć wzrost gospodarczy i rozwój; 

J. mając na uwadze, że będący częścią tej strategii oraz towarzyszącego jej planu działania 

„niebieski” wzrost jest platformą służącą projektom w dziedzinie trwałego rozwoju 

szczególnie dla tego typu regionów; 

K. mając na uwadze, że chociaż rybołówstwo jest jednym z najważniejszych sektorów w tym 

regionie, nie poświęcono mu w tej strategii specjalnej części, natomiast jego poszczególne 

aspekty są podzielone na szereg filarów; 

L. mając na uwadze, że wzrost znaczenia transportu morskiego oraz branży turystyki 

rejsowej wchodzi w zakres strategii oraz że plan działania jest sposobem osiągnięcia 

rozwoju oraz wzrostu gospodarczego; 

M. mając na uwadze, że wzmożenie działalności morskiej może zaszkodzić już zagrożonym 

stadom rybnym w Morzu Adriatyckim i Jońskim; 

1. wzywa Komisję, jako niezależnego mediatora w tej strategii, o podkreślenie znaczenia 

stworzenia warunków dogodnych do ograniczenia różnic społeczno-gospodarczych 

między państwami; przypomina, że celem strategii jest przyczynienie się do wzmocnienia 

spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej oraz spójności z państwami 

trzecimi regionu adriatycko-jońskiego, przy jednoczesnym wspieraniu i propagowaniu 

wysiłków służących dostosowaniu obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie 

rybołówstwa do celów ustanowionych w ramach WPRyb oraz do zapewnienia solidnej 

współpracy transgranicznej między krajami tego regionu; 

2. wzywa Komisję do dopilnowania w najlepszy możliwy sposób, by przemysł rybołówstwa, 

stada rybne, środowisko morskie oraz wszystkie inne aspekty związane z tym sektorem 

były koordynowane i zarządzane w zrównoważony sposób we wszystkich filarach, oraz 

by wszystkie państwa, w tym państwa trzecie usytuowane w makroregionie 

uczestniczącym w projektach, działały zgodnie z wartościami zasadami i celami WPRyb 

oraz by ich przestrzegały; wzywa także Komisję oraz państwa członkowskie 

uczestniczące w tej strategii do opracowania wspólnych projektów zgodnie z tymi 

zasadami; 

3. podkreśla znaczenie wspierania wdrażania nowej dyrektywy ustanawiającej ramy 

planowania przestrzennego obszarów morskich (poprzez skoordynowane planowanie), a 

także wzmocnienia zarządzania w sektorach rybołówstwa i akwakultury, w celu 

przyczynienia się do bardziej trwałego wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i 

tym samym do trwałego wzrostu; uważa, że właściwe wspólne zarządzanie obszarem 

morskim zapewnia ramy istotne dla trwałego i przejrzystego użytkowania zasobów 
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morskich; 

4. wzywa Komisję do aktywnego propagowania tworzenia lokalnych grup działania w 

sektorze rybołówstwa, które mogą być naturalnym narzędziem różnicowania działalności 

połowowej; podkreśla, że dla trwałości i rentowności rybołówstwa oraz akwakultury 

niezbędny jest wzmożony udział zainteresowanych stron w ogólnym zarządzaniu, a także 

udoskonalona i zróżnicowana działalność rybacka; 

5. zwraca się do Komisji o jak najszybsze opracowanie dla tych dwóch akwenów morskich 

wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem; 

6. biorąc pod uwagę, że wzmożenie działalności morskiej mogłoby wpłynąć na stan zdrowia 

zasobów rybnych w regionie i że sytuacja wielu gatunków jest już problematyczna, 

apeluje, aby nieustannie dokonywane były oceny i analizy zmian zachodzących w tych 

zasobach oraz by o ich wynikach powiadamiane były wszystkie odnośne państwa; zwraca 

się o stosowanie zasady ostrożności zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba; 

7. mając na względzie, że region ten jest regionem o wyjątkowo wrażliwym ekosystemie 

morskim, apeluje do Komisji, by w odniesieniu do jakichkolwiek czynników, takich jak 

transport morski czy odpady, zanieczyszczenie wody, planowane odwierty lub budowa 

nowej infrastruktury na wybrzeżu, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia znajdujących 

się już w trudnej sytuacji stad rybnych, prowadzone były kompleksowe oceny 

oddziaływania na środowisko; domaga się, by zasada ostrożności i trwałości była 

stosowana zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba;wzywa też Komisję do zaktualizowania listy 

rodzajów działalności morskiej (jak górnictwo głębokomorskie, wytwarzanie energii 

offshore itd.), które mogą wywierać wpływ na środowisko morskie i na stan zasobów 

rybnych; 

8. mając na uwadze, że ze względu na nasilenie działalności morskiej stopniowo zmniejszają 

się łowiska, wzywa Komisję do dopilnowania, by na każdym etapie rozwoju działalności 

morskiej uwzględniane były w sprawiedliwy sposób interesy odnośnych sektorów, tzn., 

by uwzględniane były one na etapie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz 

zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną; 

9. wzywa do rozważenia i promowania projektów, które mają na celu również ocenę 

wpływu połowów niebezpośrednich (urwane fragmenty sieci rybackich, sieci do hodowli 

małży) oraz przyłowów chronionych gatunków; szacuje się, że na Morzu Adriatyckim 

przyławia się przypadkowo ponad 40 000 żółwi morskich; niezbędne jest pilne 

przeprowadzenie badań w sprawie tego rodzaju wpływu, a także w sprawie łagodzenia go 

(np. za pomocą urządzeń zapobiegających przypadkowemu połowowi żółwi); 

10. wzywa Komisję do promowania rozwoju zrównoważonych połowów rekreacyjnych w 

tym regionie oraz do zrównoważonej i rentownej turystyki i propagowania 

zintegrowanych strategii politycznych dotyczących połowów i turystyki (turystyka 

połowowa, hodowla morska itp.) zgodnie z zasadą pomocniczości; 

11. wzywa Komisję do sprzyjania projektom, które oferują rzeczywisty i trwały rozwój 

małym i oddalonym społecznościom wyspiarskim oraz do wspierania takich projektów, a 

także do zagwarantowania odnośnym społecznościom codziennych dochodów 
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uzyskiwanych dzięki tradycyjnemu łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu; 

12. zwraca się do Komisji o poparcie i propagowanie udziału rybołówstwa i pracowników 

sektora rybołówstwa również w programach związanych z turystyką kulturową i związaną 

z dziedzictwem historycznym: z turystyką połowową, odkrywaniem na nowo kultury 

morskiej oraz miejsc istotnych dla tradycyjnego rybołówstwa i zawodów z nim 

związanych; 

13. wyraża niepokój w związku ze szkodami spowodowanymi przez plastikowe odpady w 

morzu; wzywa Komisję do wsparcia inicjatyw mających na celu zbieranie tych odpadów i 

poddawanie ich recyklingowi; podkreśla znaczenie włączenia rybaków w ten proces; 

14. zwraca się do Komisji o rejestrowanie wielkości połowów dokonywanych w ramach 

połowów rekreacyjnych oraz o uregulowanie tej działalności i o zastosowanie do nich, tak 

jak do połowów przemysłowych, celu, jakim jest maksymalny podtrzymywalny połów; 

15. uwzględniając konieczność ponownego zarybienia niektórych obszarów Morza 

Adriatyckiego i Morza Jońskiego, wzywa Komisję do dopilnowania, by obszary 

dojrzewania narybku różnych gatunków ryb zostały starannie określone i objęte ochroną, 

a także do zapewnienia niezbędnego wsparcia finansowego na rzecz tworzenia sztucznych 

raf, jak również do nasilenia obecnie podejmowanych działań mających na celu 

utworzenie spójnej sieci morskich obszarów chronionych w tym regionie, dzięki czemu 

zapewni się, by pod ochroną znalazły się wszystkie obszary ważne pod względem 

biologicznym, zgodnie z odnośnymi zobowiązaniami międzynarodowymi, takimi jak 

strategiczny plan na rzecz różnorodności biologicznej; 

16. popiera utworzenie znaku jakości przeznaczonego dla produktów żywnościowych 

pochodzących z morza i oznakowanych jako produkty z Morza Adriatyckiego i Jońskiego 

w celu zwiększenia konkurencyjności tego sektora i dostarczenia konsumentom 

poświadczenia jakości produktów rybołówstwa i hodowli ryb; 

17. podkreśla, że rozwój akwakultury i hodowli morskich może odgrywać ważną rolę nie 

tylko w odbudowie różnorodności gatunków, ale również we wzroście gospodarczym w 

regionie Morza Adriatyckiego i Jońskiego; 

18. apeluje do Komisji, aby pilnie zajęła się problemem braku dokładnych, kompleksowych 

danych dotyczących zasobów morskich oraz poziomu zanieczyszczenia wód 

spowodowanego plastikowymi odpadami, nieoczyszczonymi ściekami oraz inwazyjnymi 

gatunkami znajdującymi się w zrzucanej wodzie balastowej, gdyż brak ten sprawia, że 

oceny są niejasne i niewiarygodne; wzywa Komisję, aby w związku z tym, że dane na 

temat rybołówstwa, ocena zasobów rybnych i wszystkie pozostałe związane z tym analizy 

są niekompletne, rozwiązała ten problem, zanim zacznie finansować inne przedsięwzięcia; 

wzywa Komisję do propagowania owocnej współpracy naukowej między podmiotami 

regionu adriatycko-jońskiego oraz do zadbania o to, by zainteresowane kraje wdrażały 

reformy w celu osiągnięcia zdolności do gromadzenia danych, analizy i oceny w dążeniu 

do określenia możliwości w zakresie trwałej eksploatacji zasobów morskich; 

19. wzywa państwa uczestniczące w strategii do poprawy jakości środowiska dzięki 

projektom mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia chemicznego, fizycznego i 
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mikrobiologicznego oraz do do wspólnego opracowania strategii mających na celu 

zmniejszenie ilości odpadów w postaci mikrodrobin plastiku i innych odpadów w wodach 

tego regionu, przy jednoczesnej koordynacji oczyszczania z  istniejących odpadów, 

optymalizacji działalności w dziedzinie ruchu morskiego, ochronie różnorodności 

biologicznej i inwestowaniu również w morskie obszary odbudowy oraz rozwiązaniu 

problemu eutrofizacji wynikającego ze spływów pochodzących z terenów rolniczych; 

20. wzywa Komisję, aby co roku przedstawiała Parlamentowi i Radzie sprawozdanie, 

rozpoczynając od roku wdrożenia, a kończąc na ostatecznej ocenie po planowanym 

zakończeniu w 2020 r.; sprawozdanie to powinno opierać się na sprawozdaniach i 

analizach sporządzonych przez koordynatorów, a także na ocenach zebranych przez 

Komisję od innych zainteresowanych stron; 

21. wzywa Komisję i państwa uczestniczące w strategii do propagowania mającej 

podstawowe znaczenie pracy kobiet w sektorze rybołówstwa, do propagowania ich 

kwalifikacji zawodowych oraz ich włączenia w działalność przybrzeżnych grup działania 

i organizacji producentów; 

22. wzywa Komisję i państwa uczestniczące w tej strategii do zapewnienia zachęt, które 

przyciągać będą młodych ludzi do branży rybołówstwa i akwakultury w regionie Morza 

Adriatyckiego i Morza Jońskiego oraz zachęcać ich do podejmowania działalności w tych 

dziedzinach; 

23. wzywa Komisję do nasilenia wymiany dobrych praktyk, takich jak trwałość projektów 

opracowywanych przez przybrzeżne grupy działania. 
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