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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zgadza się z wyborem Komisji, aby nowym celem przewodnim na 2020 r. było 
„zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemów w UE do 
2020 r.. i przywrócenie ich w największym możliwym zakresie oraz zwiększenie wkładu 
UE w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej w skali globalnej”;

2. podkreśla, że zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej ma największe 
znaczenie dla przetrwania społeczności rybackich, które cierpią z powodu zmniejszenia 
zasobów rybnych spowodowanego różnymi rodzajami działalności człowieka;

3. uważa, że ochrona różnorodności biologicznej środowiska morskiego ma podstawowe 
znaczenie, ponieważ prowadzi do odporności ekosystemów i tym samym przyczynia się 
między innymi do łagodzenia skutków zmiany klimatu;

4. w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia szczególnych środków w celu ochrony 
morskich gatunków i siedlisk, które są szczególnie narażone na wpływ zmiany klimatu 
oraz do jednoczesnego zapewnienia, że działania podejmowane w celu dostosowania się 
do wpływu zmiany klimatu lub w celu zredukowania tego wpływu nie wpłyną 
negatywnie na różnorodność biologiczną środowiska morskiego;

5. wzywa Komisję do przyjęcia modelu sieci chronionych obszarów morskich, który 
umożliwia pogodzenie ochrony środowiska z prowadzeniem zrównoważonego 
rybołówstwa; zwraca się do Komisji o regularne zdawanie sprawy z postępów państw 
członkowskich we wdrażaniu dyrektywy siedliskowej i ptasiej, zwłaszcza w zakresie 
tworzenia sieci Natura 2000 w środowisku morskim, ponieważ obecnie obszary morskie 
stanowią mniej niż 10% obszarów chronionych, a także z obowiązków państw 
członkowskich dotyczących sprawozdawczości i kontroli;

6. stwierdza, że głównym narzędziem osiągania celów w zakresie różnorodności 
biologicznej w środowisku morskim, obok dyrektywy siedliskowej i ptasiej, jest ramowa 
dyrektywa wodna w zakresie wód przybrzeżnych i dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej nr 2008/56 w zakresie wszelkich wód morskich;

7. uważa, że państwa członkowskie muszą mieć możliwość podejmowania inicjatyw 
mających na celu ochronę różnorodności biologicznej środowiska morskiego w stopniu 
wykraczającym poza działania wymagane na mocy przepisów UE;

8. uważa, że podjęte do tej pory w europejskim rybołówstwie wysiłki zmierzające do 
zmniejszenia do minimum i wyeliminowania przyłowów narybku i nieodławianych 
gatunków ryb, ssaków morskich, żółwi i ptaków były o tej pory niewystarczające;

9. uważa, że jednym z głównych celów w ramach WPRyb musi być zmniejszenie odrzutów 
i zwraca się do komisji o ustalenie przyczyn odrzutów i o opracowanie szczegółowych 
rozwiązań dla każdego rodzaju połowów, zwłaszcza polegających na wprowadzeniu 
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szczególnych, wieloaspektowych kwot lub biomasy poprzez bardziej selektywne 
narzędzia połowowe, jak sieci o oczkach kwadratowych, których stosowanie należy 
upowszechnić, oraz poprzez przestrzenne zarządzanie zasobami rybnymi;

10. przypomina, że rybołówstwo ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne dla 
planowania terenów przybrzeżnych oraz dla ekosystemów morskich pod względem 
środowiska naturalnego; uważa, że WPRyb nie powinna utrudniać przestrzegania przez 
państwa członkowskie przepisów dotyczących różnorodności biologicznej, ale je 
ułatwiać, w szczególności w zakresie ustanawiania odpowiednich środków ochrony na 
obszarach morskich objętych siecią Natura 2000;

11. zwraca uwagę na fakt, że przepisy UE w zakresie różnorodności biologicznej chronią w 
mniejszym stopniu morskie gatunki i siedliska niż gatunki i siedliska lądowe oraz w 
związku z tym wzywa Komisję do oceny uchybień w przepisach prawnych i ich 
wdrażania oraz do rozwinięcia chronionych obszarów morskich, w których działalność 
gospodarcza, w tym rybołówstwo, podlegają wzmocnionemu zarządzaniu opartemu na 
ekosystemach;

12. ponadto zauważa, że różne konwencje odnoszące się do mórz regionalnych w UE, takie 
jak OSPAR, HELCOM oraz konwencja z Barcelony, dostarczają istotnych ram prawnych 
w zakresie ochrony ekosystemów morskich;

13. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że dyrektywa w sprawie strategii 
morskiej nie ogranicza stosowania chronionych obszarów do sieci Natura 2000 i w 
związku z tym zwraca się do państw członkowskich i Komisji o uwzględnienie 
wszystkich chronionych obszarów morskich i utworzenie między nimi powiązań, z 
uwzględnieniem obszarów wyznaczonych na mocy konwencji o morzach regionalnych z 
myślą o utworzeniu spójnej i obszernej sieci;

14. podkreśla, że najważniejszym wskaźnikiem dobrego stanu środowiska jest zachowanie 
różnorodności biologicznej środowiska morskiego;

15. zwraca uwagę na potencjał w zakresie praktycznego ulepszenia zarządzania morskiego, 
jaki pojawił się w związku z wprowadzeniem przez dyrektywę ramową w sprawie 
strategii morskiej nowych mechanizmów służących lepszej koordynacji między 
chronionymi obszarami morskimi a środkami w zakresie rybołówstwa;

16. wzywa Komisję do włączenia podejścia ekosystemowego, przyjętego już za 
pośrednictwem ramowej dyrektywy wodnej i ramowej dyrektywy w sprawie strategii 
morskiej, do wszystkich strategii politycznych UE mających wpływ na różnorodność 
biologiczną środowiska morskiego; ponadto podkreśla, że usługi ekosystemów obejmują 
składowanie i sekwestrację dwutlenku węgla przez naturalne ekosystemy, chociaż nie 
ograniczają się do nich;

17. podkreśla konieczność dalszych działań w obszarze zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną oraz morskiego planowania przestrzennego, jako że mogą one być istotnymi 
elementami partycypacyjnego podejścia ekosystemowego poprzez zagwarantowanie 
zachowania morskich i przybrzeżnych zasobów oraz zrównoważonego zarządzania nimi, 
a także poszanowanie naturalnych procesów i zdolności ekosystemów;
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18. uważa, że regionalne organizacje zarządzania łowiskami (RFMO) są odpowiedzialne za 
zarządzanie połowami i stoją na straży odpowiedzialnego rybołówstwa dalekomorskiego; 
uważa, że w związku z tym niezbędne jest wzmocnienie ich uprawnień, zwłaszcza w 
zakresie kontroli i zniechęcających kar, oraz że w pierwszym rzędzie do regionalnych 
organizacji zarządzania rybołówstwem należy zarządzanie zasobami pewnych ważnych 
pod względem handlowym gatunków morskich oraz wprowadzenie stosowania 
świadectw połowowych;

19. wzywa Komisję do prowadzenia jak najbardziej ambitnych działań na rzecz 
przywracania różnorodności biologicznej i naturalnych ekosystemów w ramach 
szerszego środowiska morskiego UE; podkreśla ponadto, że wysiłki zmierzające do 
przywrócenia różnorodności biologicznej mogą stanowić istotne źródło zatrudnienia dla 
społeczności przybrzeżnych;

20. wzywa UE do zapewnienia ochrony równości na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym; dodatkowo podkreśla konieczność zagwarantowania i rozszerzenia 
stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, a także zasady odzyskiwania całości 
poniesionych kosztów;

21. wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia krajowych lub sektorowych celów w 
zakresie zmniejszenia skutków dla różnorodności biologicznej i ograniczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

22. wzywa Komisję do zapewnienia włączenia poinformowania i zaangażowania wszystkich 
sektorów społecznych oraz ogółu społeczeństwa do wizji UE na okres po 2010 r. 
dotyczącej różnorodności biologicznej;
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