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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. podkreśla, że żadne państwo nie jest w stanie poradzić sobie z problemem utraty 
różnorodności biologicznej, w szczególności w ekosystemach morskich, oraz że rządy 
państw członkowskich muszą skuteczniej współpracować i koordynować swoje wysiłki, 
by zająć się tą globalną kwestią; podkreśla, że zdecydowanie wdrażana polityka 
różnorodności biologicznej jest korzystna zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
gospodarki;

2. wskazuje, że zobowiązanie do zachowania zasobów rybnych i odnawiania ich do takiego 
poziomu, który pozwoli uzyskać maksymalny zrównoważony połów (MSY) do 2015 r., 
zgodnie z postanowieniami proponowanego przez Komisję pakietu reform wspólnej 
polityki rybołówstwa, otrzymało poparcie głów państw i szefów rządów na światowym 
szczycie dotyczącym zrównoważonego rozwoju, zorganizowanym w Johannesburgu w 
2002 r.;

3. wzywa Komisję do dalszego rozwijania podejścia MSY przy uwzględnieniu wszelkich 
aspektów dotyczących populacji ryb, w szczególności rozmiaru, wieku i statusu 
reprodukcyjnego, kwestii zasobów wielogatunkowych oraz wzajemnych relacji w 
ekosystemie;

4. podkreśla znaczenie opinii naukowców opierających się na wiarygodnych i odpowiednich 
danych dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania rybołówstwem; podkreśla 
potrzebę gromadzenia danych dotyczących wielu różnorodnych parametrów 
ekosystemowych w celu sformułowania ekosystemowego podejścia do rybołówstwa, a 
ponadto wzywa państwa członkowskie do znacznego przyspieszenia podejmowania przez 
nie wysiłków w zakresie gromadzenia i udostępniania takich danych;

5. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię UE na rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r., w szczególności jej cel 4 dotyczący optymalnego zarządzania zasobami rybnymi;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do unikania przyłowów niepożądanych 
gatunków, ochrony wrażliwych ekosystemów morskich i eliminowania odrzutów;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wdrożenia i finansowania tej nowej 
strategii poprzez zadbanie o to, by wszelkie finansowanie ze środków UE było spójne z 
przepisami o ochronie różnorodności biologicznej i ochronie wód;

8. podkreśla, że zrealizowanie sześciu celów nowej strategii UE na rzecz różnorodności 
biologicznej do 2020 r. zależy od przestrzegania ustalonych już przez UE zasad oraz od 
właściwego zarządzania odnośnymi inicjatywami i programami, w szczególności siecią 
obszarów chronionych Natura 2000 i programem LIFE +; zachęca do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania obszarów Natura 2000 w nowym okresie finansowania;
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9. podkreśla, że prawdziwym sprawdzianem zaangażowania UE w osiągnięcie celu 
związanego z różnorodnością biologiczną i kluczem do rozwiązania tego problemu nie 
jest nowa strategia, ale zbliżające się reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki 
rybołówstwa, jak również wieloletnich ram finansowych; ponadto wskazuje, że 
niedostateczne uwzględnianie różnorodności biologicznej w strategiach politycznych UE 
przyczyniło się do porażki pierwszej strategii w tej dziedzinie;

10. wzywa Komisję, by opracowała wiarygodne wskaźniki trwałego rozwoju z punktu 
widzenia środowiska naturalnego, obejmujące obszary morskie i nadbrzeżne, tak by 
ocenić postępy w realizacji ogólnego celu, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej;

11. jest zdania, że kwestią ochrony morskiej różnorodności biologicznej należy zająć się na 
najwyższym szczeblu podczas szczytu Rio+20, który odbędzie się w Rio de Janeiro w 
czerwcu 2012 r.;

12. z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie 
zapewnienia zrównoważonego charakteru światowego rybołówstwa, przyjętą w dniu 6 
grudnia 2011 r., w której podkreśla się konieczność podjęcia bezzwłocznych wysiłków 
ukierunkowanych na zapewnienie zrównoważonego wykorzystywania światowych 
zasobów oceanicznych i morskich;

13. z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony w listopadzie 2011 r. plan przygotowany przez 
cztery agencje ONZ (UNESCO, FAO, UNDP i IMO), mający zachęcić kraje do 
odnawiania zobowiązań dotyczących ograniczania degradacji oceanów i stawiania czoła 
zagrożeniom, takim jak nadmierne połowy, zanieczyszczenie i utrata różnorodności 
biologicznej.
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