
8. uznaje, że w pewnych przypadkach krajowe deklaracje mogą w praktyce składać się z kilku, nie zaś z
jednej deklaracji na szczeblu krajowym, tak aby odzwierciedlać federalny i zdecentralizowany system poli-
tyczny w niektórych Państwach Członkowskich;

9. podkreśla, że nadrzędna zasada promowana przez Parlament stanowi, że właściwe władze polityczne
w Państwach Członkowskich ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione im fundusze;

10. zwraca uwagę na fakt, że efektywne wdrożenie systemów nadzoru i kontroli ma pierwszorzędne
znaczenie, zwłaszcza w kontekście UE, gdzie znaczną część budżetu stanowią wydatki wysokiego ryzyka,
ponieważ są one uzależnione od informacji dostarczonych przez beneficjentów;

11. uważa, że deklaracja absolutnego zabezpieczenia nie jest możliwa bez znaczącej poprawy we wdra-
żaniu przez Państwa Członkowskie systemów nadzoru i kontroli, i ubolewa, że w obecnych okolicznościach
nie ustanie krytyka budżetu UE oraz sposobu wykorzystywania pieniędzy przez „Brukselę”;

12. przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie w sprawie wyzwań politycz-
nych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (1) Parlament stwierdził, że w razie
braku wymaganych krajowych deklaracji trudno będzie mu zatwierdzić nowe porozumienie międzyinstytu-
cjonalne w sprawie nowej perspektywy finansowej na okres 2007-2013;

13. wzywa Radę do dokonania przeglądu swoich wniosków końcowych z posiedzenia w dniu 8 listopada
2005 r. w celu otwarcia drogi do konstruktywnego dialogu z Parlamentem w sprawie nowej perspektywy
finansowej oraz ustanowienia i wdrożenia skutecznych systemów nadzoru i kontroli wydatków UE w Pań-
stwach Członkowskich, zgodnie z oczekiwaniami europejskich podatników;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
Państw Członkowskich, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Ban-
kowi Inwestycyjnemu oraz krajowym i regionalnym organom kontroli w Państwach Członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2006)0044

Zasoby połowowe Morza Śródziemnego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia środków zarządzania mających zastoso-
wanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie przyjęcia środków zarządza-
nia na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów rybnych Morza Śródziemnego (COM(2003)
0589),

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 9 czerwca 2005 r. (1) w powyższym przedmiocie,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przyjęcie powyższego sprawozdania jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy
Komisją i Parlamentem, która doprowadziła do kompromisu między tymi dwiema instytucjami,

B. mając na uwadze, że jedyne środki zarządzania mające obecnie zastosowanie do rybołówstwa Morza
Śródziemnego pochodzą z 1994 r. i że środki te, już wtedy uważane za przestarzałe, nie dotyczą
pozostałych mórz Unii Europejskiej, których środki pozwalają na odpowiedzialne rybołówstwo,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0234.
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C. mając na uwadze, że brak przepisów w zakresie zarządzania rybołówstwem w tym regionie Unii dopro-
wadził, wśród rybaków europejskich, do jawnej dyskryminacji, która wciąż się pogłębia,

D. mając na uwadze, że niektóre zasoby o wysokiej wartości handlowej znajdują się w stanie poważnej
zapaści;

1. odnotowuje z niepokojem bierność Rady, którą należy interpretować jako brak zainteresowania
Morzem Śródziemnym, mimo że uznaje się je, pod względem działalności połowowej, za jeden z najbardziej
zróżnicowanych i złożonych regionów, zarówno z punktu widzenia biologicznego, jak i ekologicznego,
społecznego oraz gospodarczego;

2. wyraża swoje zaniepokojenie, zdając sobie sprawę, że tego rodzaju bierność, hamująca przyjęcie bar-
dziej odpowiedzialnych i lepiej dostosowanych, do ogólnych ram wspólnej polityki rybołówstwa, norm, jest
niezgodna z celem trwałego rozwoju;

3. niepokoi się faktem, że jeśli nie zostanie szybko podjęta żadna decyzja, może dojść do niedopełnienia
międzynarodowych zobowiązań Unii Europejskiej w zakresie zarządzania rybołówstwem, zwłaszcza znajdu-
jących się w zakresie regionalnych organizacji ds. rybołówstwa w rejonie Morza Śródziemnego, Generalnej
Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) i Międzynarodowej Komisja Ochrony Tuńczyka Atlan-
tyckiego (ICCAT);

4. zwraca się w związku z tym do Rady o doprowadzenie do jak najszybszego przyjęcia środków zarzą-
dzania mających zastosowanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak rów-
nież rządom i parlamentom Państw Członkowskich.
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