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Komisji Rozwoju
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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że europejska polityka rybołówstwa musi być zgodna z celami rozwoju 
określonymi w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności z celami, o których mowa w zawartym w Agendzie 2030 celu 
zrównoważonego rozwoju nr 14 dotyczącym ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym 
rozwoju;

2. kładzie nacisk na to, by dostęp statków Unii Europejskiej był rzeczywiście ograniczony 
do nadwyżki zasobów rybnych, zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu; przypomina, że połowy prowadzone przez statki europejskie nie mogą 
zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu społeczności lokalnych;

3. wyraża zaniepokojenie brakiem wiarygodnych danych naukowych umożliwiających 
dokładne określenie stanu zasobów rybnych; podkreśla w tym kontekście znaczenie 
wspólnych grup naukowych odpowiedzialnych za wydawanie opinii naukowych na 
temat stanu zasobów rybnych w celu unikania przełowienia; zaznacza, że grupy te 
powinny dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, technicznymi i ludzkimi, 
aby mogły pełnić swoje funkcje i pracować w porozumieniu z regionalnymi 
organizacjami ds. rybołówstwa (RFMO); zdecydowanie zaleca nasilenie współpracy 
regionalnej w zakresie badań nad zasobami rybnymi i zarządzania nimi;

4. wzywa Komisję i Gwineę Bissau do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji 
na temat rozwoju działalności połowowej na skalę przemysłową w regionie wzywa 
Komisję w szczególności do dopilnowania, aby władze Gwinei Bissau w przejrzysty 
sposób informowały o podpisywaniu innych umów umożliwiających dostęp flot 
zagranicznych do ich wyłącznej strefy ekonomicznej.

5. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej i 
publikowania wykazu finansowanych projektów;

6. wzywa do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz wspierania lokalnego rozwoju 
gospodarczego i wzmacniania społeczności nadbrzeżnych zależnych od zasobów 
morskich; podkreśla w szczególności, że wsparcie sektorowe powinno przyczyniać się 
w zrównoważony sposób do rozwoju tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, w tym sektora przetwórstwa, przy czym powinny z niego korzystać 
zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie; wzywa UE do zapewnienia pomocy technicznej w 
celu wzmocnienia łańcuchów wartości i systemów certyfikacji tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; zaleca przeznaczenie części wieloletniego 
programu sektorowego na działania mające na celu nasilenie monitorowania, kontroli i 
nadzoru, szczególnie w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom; zaleca ponadto zaangażowanie lokalnych społeczności 
rybackich w określanie działań, które mają być prowadzone w ramach wsparcia 
sektorowego; 
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7. zachęca do rozwoju infrastruktury, która umożliwia wyładunek i zagospodarowanie 
produktów rybołówstwa na miejscu, tak aby umowa przyniosła wymierne rezultaty w 
odniesieniu do rybołówstwa lokalnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego; podkreśla znaczenie pogłębiania wiedzy społeczności lokalnych na 
temat zarządzania, ochrony i zachowania zasobów naturalnych w celu realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju i walki z ubóstwem.

8. ponownie podkreśla kluczową rolę kobiet w rybołówstwie przybrzeżnym, w 
szczególności we wprowadzaniu do obrotu i przetwarzaniu produktów; przypomina o 
znaczeniu rozwijania wsparcia w postaci szkoleń lub małej infrastruktury łańcucha 
chłodniczego;

9. domaga się dostosowania umowy do potrzeb i priorytetów Gwinei Bissau; wzywa w 
związku z tym Komisję do ustanowienia strefy zakazu dla trawlerów przybrzeżnych w 
celu zmniejszenia ich wpływu na miejscowych rybaków i zapobieżenia połowom 
istotnych dla miejscowej ludności gatunków na obszarach, na których ludność ta 
dokonuje połowów; wzywa Komisję do dopilnowania, aby trawlery deklarowały swoje 
przyłowy, według gatunków i ilości; 

10. zaleca, aby wsparcie sektorowe było komplementarne do innych programów 
finansowanych przez innych partnerów międzynarodowych w Gwinei Bissau w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania i spójne z tymi programami;

11. podkreśla, że z raportu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wynika, że 
długoterminowa ochrona zasobów naturalnych strefy przybrzeżnej Gwinei Bissau 
wnosi istotny wkład w ochronę różnorodności biologicznej na świecie, oferując między 
innymi tereny lęgowe dla największych kolonii żółwi morskich na atlantyckim 
wybrzeżu Afryki, przyjmując co roku milion ptaków wędrownych z Europy oraz 
zapewniając pokarm, schronienie i tarliska dla ryb i skorupiaków;

12. podkreśla znaczenie programu ochrony i zrównoważonego wykorzystania 
odnawialnych zasobów naturalnych w strefie przybrzeżnej Republiki Gwinei Bissau; 
wzywa organy polityczne i administracyjne Gwinei Bissau do nasilenia działań na rzecz 
ochrony i zachowania ekosystemów morskich i przybrzeżnych w celu zapewnienia 
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i eksploatacji zasobów 
rybnych zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju oraz do wymiany najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie.

13. przypomina, że Gwinea Bissau, w której lasy namorzynowe zajmują 8 % terytorium 
kraju, służy jako bufor klimatyczny hamujący postępowanie procesu pustynnienia w 
kierunku krajów położonych bardziej na południe oraz erozję wybrzeży; przypomina o 
znaczeniu promowania ochrony lasów namorzynowych i zależnych od nich zasobów; 
przypomina bardziej ogólnie o znaczeniu zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną, która powinna być postrzegana jako instrument ochrony i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz w 
celu przyczynienia się do ochrony ekosystemów i gatunków.

14. przypomina, że zasoby morskie mają charakter transgraniczny; zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) szacuje się, że dziewięć stad ryb w Afryce Południowo-Zachodniej jest 
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przełowionych, w tym wiciak brodaty (Galeoides decadactylus) i rodzaj Pomadasys; 
wzywa w związku z tym do uwzględnienia skumulowanego wpływu różnych umów w 
sprawie połowów zawieranych przez kraje w tym regionie, aby wzmocnić regionalne i 
globalne strategie zarządzania rybołówstwem z państwami trzecimi oraz zapewnić 
zrównoważone gospodarowanie zasobami rybnymi; wzywa rządy państw Afryki 
Zachodniej do utworzenia w tym celu systemów informacyjnych oraz do nasilenia 
współpracy regionalnej; przypomina ponadto o potrzebie opracowania odpowiednich 
procedur certyfikacyjnych w odniesieniu do wywozu produktów rybołówstwa do UE. 
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