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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Obecna umowa i protokół do niej muszą być zgodne z nowym rozporządzeniem dotyczącym 

wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), które kładzie nacisk na zrównoważony charakter 

rybołówstwa i właściwe zarządzanie; uznaje się też w niej znaczenie spójności politycznej 

między WPRyb a celami UE w zakresie współpracy i rozwoju. 

Zawarte w ramach tej umowy partnerstwo musi promować odpowiedzialną gospodarkę 

zasobami rybnymi Madagaskaru. Jest to okazja do napędzenia wzrostu gospodarczego, 

poprawy sytuacji w obszarze praw człowieka i warunków pracy, zwłaszcza kobiet, a także 

zlikwidowania nielegalnej pracy dzieci w tej dziedzinie.  

UE powinna zachęcać swoje statki do angażowania lokalnych rybaków oraz do 

wyładowywania połowów na Madagaskarze w celu ich przetworzenia. Statki te muszą 

spełniać wymagania z zakresu rocznej sprawozdawczości zgodnie z zasadami właściwego 

zarządzania i przejrzystości. Mieszana komisja UE–Madagaskar powinna zbadać skutki tego 

partnerstwa.  

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z przydzielenia kwoty 700 000 EUR na wspieranie 

sektorowej polityki zasobów rybnych i rybołówstwa. Należy ją wykorzystać do wspierania 

realizacji projektów badawczych, związanych z kontrolą i nadzorem mających na celu 

zwalczanie nielegalnych połowów, zrównoważonym zarządzaniem stadami ryb oraz 

promowaniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, niezbędnego do 

bezpieczeństwa żywnościowego. Madagaskar będzie musiał nasilić działania dowodzące 

przejrzystości w zarządzaniu rekompensatą finansową.   

Sprawozdawca widzi w tej umowie okazję, którą UE powinna wykorzystać do zachęcenia 

Madagaskaru do podejmowania wysiłków zmierzających do doprowadzenia do zgodności z 

umową z Kotonu, a zwłaszcza z jej art. 9 dotyczącym praw człowieka, zasad 

demokratycznych, praworządności i właściwego zarządzania sprawami publicznymi.  

****** 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo 

właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu 

Unii Europejskiej Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę 

finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Republiką 

Madagaskaru a Wspólnotą Europejską. 
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