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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że połowy przeprowadzane z poszanowaniem środków przyjętych na szczeblu 
międzynarodowym, regionalnym i krajowym oraz oparte na odpowiedzialnym i trwałym 
wykorzystywaniu zasobów sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy 
– zarówno w obrębie UE, jak i w krajach rozwijających się – podczas gdy nielegalne, 
nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) mają dramatyczne konsekwencje 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które tym bardziej szkodzą krajom 
rozwijającym się, ponieważ stanowią przeszkodę w realizacji milenijnych celów rozwoju 
(MCR), zwłaszcza MCR 1, 7 i 8;

2. podkreśla ponadgraniczny charakter rybołówstwa i konieczność – w celu walki z 
połowami NNN – współpracy zarówno dwu-, jak i wielostronnej, tak aby środki przyjęte 
z myślą o walce z połowami NNN były stosowane przez wszystkich w sposób 
przejrzysty, niedyskryminujący i sprawiedliwy, z uwzględnieniem zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich krajów rozwijających się, w szczególności małych państw 
wyspiarskich;

3. z zadowoleniem odnosi się w tym kontekście do przyjęcia przez FAO w listopadzie 
2009 r. porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania 
połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania oraz wzywa w związku z tym 
społeczność międzynarodową do jak najszybszego ratyfikowania tego porozumienia;

4. zwraca się do Komisji o zapewnienie spójności swoich strategii politycznych, tak by 
polityka rozwoju obejmująca walkę z ubóstwem była – obok kwestii środowiskowych i 
handlowych – integralną częścią polityki UE mającej na celu zwalczanie połowów NNN;

5. podkreśla bezpośredni związek między połowami NNN a poziomem zarządzania danego 
kraju i domaga się, by wszelkim środkom w ramach pomocy zewnętrznej towarzyszyła 
ze strony państwa beneficjenta silna wola polityczna zakazania połowów NNN w jego 
wodach, a bardziej ogólnie poprawy gospodarowania w sektorze rybołówstwa;

6. zwraca się do Komisji o odpowiednie zwiększenie puli środków finansowych dla sektora 
rybołówstwa w umowach, które zawiera z krajami rozwijającymi się, tak by umocniły 
one swoje zasoby instytucjonalne, ludzkie i techniczne w celu walki z połowami NNN, a 
tym samym lepiej przestrzegały postanowień światowych i regionalnych organizacji 
zarządzających połowami oraz przepisów europejskich;

7. podkreśla konieczność włączenia społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie 
zaangażowania przedsiębiorstw sektora rybołówstwa, tak by czuwały nad 
przestrzeganiem legalnych metod połowów i współpracowały z władzami w walce z 
połowami NNN w ramach odpowiedzialności przedsiębiorstw w kwestiach społecznych i 
środowiskowych.


