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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że całościowa reforma wspólnej polityki rybołówstwa UE (WPRyb) jest 
obecnie wręcz nieunikniona, ponieważ nie zostały osiągnięte wyznaczone w jej ramach 
cele zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w ciągu 30 lat jej obowiązywania;

2. podkreśla, że zrównoważona działalność połowowa, pozwalająca odbudować i utrzymać 
stada ryb znacznie powyżej poziomów maksymalnego podtrzymywalnego połowu, 
przyniesie wiele korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych, z uwagi na 
mniejszą degradację środowiska, bezpieczną przyszłość społeczności rybackich oraz 
wysoką rentowność sektora rybołówstwa, która nie będzie uzależniona od wsparcia ze 
środków publicznych;

3. przypomina, że oceany świata nie tylko zapewniają pożywienie, bezpieczeństwo 
żywnościowe i źródło utrzymania 500 milionom osób na świecie oraz co najmniej 50% 
białka zwierzęcego z produktów rybołówstwa, które spożywane jest przez 400 milionów 
osób w krajach najbiedniejszych, lecz także odgrywają istotną rolę w łagodzeniu zmiany 
klimatu, ułatwianiu transportu oraz tworzeniu siedlisk życiowych dla blisko 90% 
gatunków żyjących na Ziemi;

4. wyraża zaniepokojenie ogromnym uzależnieniem rynków UE od przywozu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, bowiem 60% wszystkich produktów rybołówstwa 
znajdujących się na terenie UE jest przywożonych przede wszystkim z krajów 
rozwijających się; podkreśla, że najlepszymi sposobami zmniejszenia uzależnienia od 
przywozu są odbudowa i utrzymanie europejskich stad ryb na poziomie znacznie 
przewyższającym poziom maksymalnego podtrzymywalnego połowu;

5. podkreśla, że przywożone produkty rybołówstwa i akwakultury powinny spełniać takie 
same normy ekologiczne i społeczne jak europejskie towary krajowe, a także uważa, że 
kraje rozwijające się będą potrzebowały pomocy finansowej i technicznej w celu 
wprowadzenia takich samych norm;

6. sprzeciwia się przyjęciu systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa i na wodach międzynarodowych, gdyż może to 
poważnie ograniczyć obecne ambicje krajów rozwijających się związane z rozwojem 
własnych sektorów rybołówstwa;

7. przypomina o podstawowym warunku określonym w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, zgodnie z którym przewiduje się udostępnianie nadwyżki 
połowowej podczas odławiania ryb na wodach państw trzecich; podkreśla konieczność 
należytego i naukowego stwierdzenia występowania takiej nadwyżki; podkreśla, że 
WPRyb musi funkcjonować w oparciu o zasady przejrzystości i wymiany wszelkich 
istotnych informacji między UE i partnerskimi państwami trzecimi na temat całkowitych 
nakładów połowowych krajowych i, w stosownym przypadku, zagranicznych statków 
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rybackich w odniesieniu do takich zasobów.


