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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. przypomina, że w dniu 13 lipca 2011 r. Komisja zaproponowała istotną reformę wspólnej 
polityki rybołówstwa UE, która, jako że gwarantuje zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morskich, stanowi kluczowy element przewodniej inicjatywy na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów w Europie; 

2. zwraca uwagę, że w pakiecie reform wspólnej polityki rybołówstwa Komisja proponuje 
wprowadzenie podejścia opierającego się na zasadzie maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu, aby podnieść poziom zasobów rybnych do stanu gwarantującego ich zdrowy 
rozwój; wzywa Komisję do wyjaśnienia pojęcia maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu, zwłaszcza w odniesieniu do wielogatunkowych zasobów rybnych;

3. uważa, że celem długoterminowym powinno być zapewnienie powrotu zasobów rybnych 
do poziomów, które mogą w zrównoważony i długofalowy sposób przekroczyć 
maksymalny podtrzymywany połów i zapewnić maksymalne poziomy ekonomiczne, i w 
związku z tym wzywa Komisję do zainicjowania koniecznych badań, a następnie do 
przedłożenia wniosków opartych na aktualnych wnioskach dotyczących reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa oraz do przygotowania stanowiska, które będzie bardziej 
dopracowane pod względem środowiskowym i ekonomicznym;

4. podziela pogląd Komisji, przedstawiony w pakiecie reform wspólnej polityki 
rybołówstwa, zgodnie z którym praktyka polegająca na wyrzucaniu niepożądanych ryb za 
burtę stanowi marnotrawstwo zasobów; zwraca jednak uwagę na fakt, że w celu poprawy 
sytuacji należy przeprowadzić konsultacje z rybakami i innymi zainteresowanymi 
podmiotami, aby znaleźć rozwiązania przystosowane do ich rzeczywistych warunków 
pracy; wzywa Komisję do zwiększenia środków służących ochronie nadmiernie 
eksploatowanych zasobów rybnych, tak aby zagwarantować, że działania unijnego sektora 
rybołówstwa będą zrównoważone pod względem ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym;

5. dostrzega, że nadmierna zdolność połowowa floty wciąż stanowi jedną z głównych 
przeszkód na drodze do zrównoważonego zarządzania rybołówstwem; uważa jednak, że 
obecny wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia przekazywalnych koncesji 
połowowych jako środka ograniczającego zdolności połowowe i podnoszącego 
efektywność ekonomiczną rybołówstwa bez dodatkowych kosztów dla podatników jest 
wysoce kontrowersyjny, zwłaszcza z uwagi na wpływ na ekosystemy morskie oraz 
sytuację gospodarczą w branży ze względu na możliwość koncentracji tych zdolności 
połowowych w rękach ograniczonej liczby podmiotów;

6. podkreśla społeczne i gospodarcze znaczenie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
niektórych regionach oraz wzywa do wprowadzenia szczegółowych środków 
wspierających ekologiczny i inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, a 
także przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury o 
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niewielkim wpływie na środowisko;

7. zwraca uwagę, że flota rybacka UE zużywa duże ilości paliw kopalnych oraz że potrzebne 
są dalsze postępy w dziedzinie ekoprojektowania, zwłaszcza wydajniejszych i czystszych 
silników do statków rybackich; 

8. przypomina, że inicjatywa przewodnia w zakresie efektywnego korzystania z zasobów 
obejmuje również ochronę ekosystemów; w związku z tym zwraca uwagę na konieczność 
podjęcia wysiłków w zakresie badań i rozwoju na rzecz bardziej selektywnych narzędzi 
połowowych, jak i na możliwość synergii między zarządzaniem zasobami a dążeniem do 
zachowania gatunków chronionych;

9. podkreśla, że działania zewnętrzne UE, zwłaszcza prowadzone w ramach jej 
zewnętrznych stosunków handlowych, muszą być zgodne z zasadami i celami wspólnej 
polityki rybołówstwa oraz gwarantować równe warunki konkurencji sektorom 
rybołówstwa i akwakultury państw członkowskich.
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