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Proszę wstawić następującą opinię:

Komisja Rybołówstwa
przewodniczący

pani Luisa Morgantini
przewodnicząca
Komisja Rozwoju
Bruksela

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie solidnego zarządzania w sektorze rybołówstwa w celu zapobieżenia 
stosowaniu technik prowadzących do przełowienia i niszczycielskich technik połowowych 
oraz zagrożeniom środowiskowym wynikającym ze zniszczenia organizmów morskich, 
szczególnie w przypadku połowów tuńczyka, w zakresie których Pacyfik posiada jedne z 
najbogatszych terenów połowowych na świecie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia wysiłków mających na 
celu wspieranie trwałego zarządzania połowami poprzez wspieranie lokalnych systemów 
monitoringu, kontroli i nadzoru za pośrednictwem porozumień partnerskich w sprawie 
połowów zawieranych w tym regionie i z państwami trzecimi strefy oraz z krajami i 
terytoriami zamorskimi stowarzyszonymi z Unią Europejską (Polinezja Francuska, Nowa 
Kaledonia, Wallis i Futuna, wyspy Pitcairn);
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3. pochwala podejście regionalne, zgodnie z którym wyspiarskie kraje Pacyfiku zaczęły 
zarządzać połowami tuńczyka w swoim regionie, ustanawiając nową regionalną 
organizację rybołówstwa – Komisję Rybołówstwa Pacyfiku Zachodniego i Środkowego 
(WCPFC); stoi na stanowisku, że zgodnie z decyzją Rady z 2001 r. Komisja powinna nadal 
negocjować porozumienia dwustronne z krajami tego regionu w celu utworzenia sieci 
porozumień dla wspólnotowej floty tuńczykowców, na wzór sieci istniejącej już na 
Oceanie Indyjskim;

4. uważa, że dostęp do tego obszaru jest zasadniczą podstawą długotrwałego rozwoju 
wspólnotowej floty tuńczykowców; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wnioski z 
badań naukowych, wykazujące zadowalający ogólny stan zasobów;

5. uznaje znaczenie pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej dla wspierania w tym 
regionie rozwoju lokalnego rybołówstwa, stanowiącego główne źródło dochodów dla 
wyspiarskich krajów Pacyfiku, a szczególnie dla państw o niższym dochodzie narodowym 
brutto, jak Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja i Tuvalu;

6. podkreśla znaczenie zajęcia się problemem nielegalnych, nieujawnianych 
i nieuregulowanych (IUU) połowów, stanowiących obecnie najpoważniejsze zagrożenie 
dla trwałości zasobów rybnych;

7. wzywa Unię Europejską i państwa regionu Pacyfiku do poparcia międzynarodowego planu 
działania FAO na rzecz zwalczania połowów IUU; uważa, że musi to być priorytet przy 
zawieraniu porozumień z krajami trzecimi;

8. wzywa Unię Europejską i wyspiarskie kraje Pacyfiku do ścisłej współpracy w celu 
wyeliminowania w regionie połowów IUU poprzez jak najlepsze wypełnianie obowiązków 
państw portu i/lub bandery;

9. stoi na stanowisku, że we wszystkich porozumieniach w sprawie połowów powinna znaleźć 
się klauzula wyłączności, gwarantująca dobrą praktykę zwalczania nieuczciwej 
konkurencji wśród podmiotów wspólnotowych.
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