
Głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie odbudowy malejących 
zasobów ryb 

Strasburg, Francja (6 lutego 2013 r.): Koalicja OCEAN2012 z radością powitała wyniki 
historycznego głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji reformy Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Przez całe dziesięciolecia WPRyb Unii Europejskiej nie zapobiegła 
nadmiernym połowom, ale w dniu dzisiejszym 502 europarlamentarzystów poparło koncepcję 
odbudowy unijnych zasobów ryb do 2020 roku. 
 
Europosłowie opowiedzieli się nie tylko za wcześniejszym terminem, w którym przełowienie 
powinno się definitywnie zakończyć, ale i ustanowili jednoznaczny cel odtworzenia stad ryb.  
W przeciwieństwie do Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, głosowanie plenarne 
opowiedziało się za koniecznością oszacowania zdolności połowowej floty zgodnie ze 
zobowiązaniami UE oraz za pomocą finansową uwarunkowaną przestrzeganiem zasad WPRyb. 
Wreszcie, europarlamentarzyści wsparli propozycję by nagradzać preferencyjnym dostępem do 
zasobów ryb tych rybaków, którzy łowią w sposób przyjazny dla społeczeństwa i zrównoważony 
środowiskowo.  
 
„XXX europosłów reprezentujących wszystkie ugrupowania polityczne dokonało w dniu 
dzisiejszym historycznego kroku, głosując za odwróceniem wieloletniego trendu nadmiernych 
połowów w Unii Europejskiej oraz za wyznaczeniem ambitnych celów odbudowy stad”, 
powiedziała Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia i koalicji OCEAN2012. ”Głosowanie było 
bardzo wyraźnym sygnałem dla ministrów odpowiedzialnych za sektor rybołówstwa, że w 
nadchodzących negocjacjach z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, niezbędne będzie zlikwidowanie problemu przełowienia w szybszym terminie niż 
początkowo zamierzano. 
  
Obecnie Parlament Europejski, Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE oraz Komisja 
Europejska rozpoczną proces negocjacji w trybie posiedzeń trójstronnych. Niemiecka 
europarlamentarzystka, Ulrike Podust, będzie przewodniczyć zespołowi Komisji, zaś Rada będzie 
reprezentowana przez Ministra Rybołówstwa Irlandii, Simona Coveney. Ministrowie spotkają się 
pod koniec lutego w celu sfinalizowania pozycji negocjacyjnej Rady.   
 
„To dobry dzień dla środowiska naturalnego. Przeważająca większość członków Parlamentu 
Europejskiego oddała głos za zakończeniem nadmiernych połowów i za odnowieniem zasobów 
ryb. Obecnie oczekujemy, że unijni ministrowie ds. rybołówstwa podejmą mądre decyzje dla 
dobra naszych zasobów ryb oraz lokalnych społeczności zależnych od połowów”, dodała Justyna 
Niewolewska. 
 
 
 
# # #  
 
 
Uwagi dla wydawców: 
 

 Po raz pierwszy Parlament Europejski ma prawo współdecydowania w sprawie WPRyb, co 
oznacza, że europarlamentarzyści mają historyczną możliwość kształtowania zarządzania 



rybołówstwem i zapewnienia długoterminowych korzyści dla obywateli, społeczności 
rybackich i dla środowiska morskiego.  

 18. grudnia 2012 r. Komisja ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) pod 
przewodnictwem niemieckiej europosłanki, pani Ulrike Rodust, opowiedziała się za podjęciem 
ambitnych zmian we Wspólnej Polityce Rybołówstwa UE, mogącymi doprowadzić do 
zakończenia przełowienia w wodach Unii Europejskiej.  [Lista zaproponowanych poprawek: 
http://bit.ly/148J50k]  

 Czterdzieści siedem procent oszacowanych atlantyckich i blisko dziewięćdziesiąt procent 
śródziemnomorskich stad ryb jest nadmiernie eksploatowana. 

 Według danych Komisji Europejskiej, część floty unijnej ma zdolność połowową przekraczającą 
dwóch do trzech razy zrównoważony poziom. 

 W 2002 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do odbudowy stad ryb do poziomu 
zrównoważonego (maksymalny zrównoważony odłów - MSY) do roku 2015. [Wyjaśnienie 
MSY: http://bit.ly/WLcSpA]  

 Przełowienie doprowadziło do spadku rentowności sektora rybackiego oraz do spadku 
zatrudnienia w tej branży o 4-5 procent rocznie. 

 Jeśli unijne zasoby ryb zostaną przywrócone (do poziomu biomasy zdolnej do 
wyprodukowania MSY), może to podwoić wyładunki oraz przychody, a także zapewnić wzrost 
zatrudnienia. [http://www.neweconomics.org/press-releases/lost-at-sea-27-billion-and-
100000-jobs] 

 Greenpeace, WWF, Oceana, Birdlife & OCEAN2012 zgadzają się, że jest to historyczna szansa i 
nie mają żadnych wątpliwości co do rekomendacji dla europarlamentarzystów. 
[http://bit.ly/WPocS8] 

 OCEAN2012, koalicja 178 organizacji w całej Europie, została założona i jest koordynowana 
przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable 
Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w 
oceanach świata. 

W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, 
Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew 
Environment Group oraz Seas At Risk. 

 
W celu uzyskania bliższych informacji i wywiadu: 
Dodatkowe informacje i umawianie wywiadów: Agnieszka Wieczorek, 

agnieszka@communicationsinc.co.uk , tel. 500 393567 

Mike Walker, mwalker@pewenvironment.org +32 476 622575 
 
Materiały multimedialne: 
Zwycięski film o położeniu kresu nadmiernym połowom, http://vimeo.com/42619545 
Galeria zdjęć, http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery 
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