
AD\1194208PL.docx PE642.934v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju

2019/0078M(NLE)

3.12.2019

OPINIA
Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej 
w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego 
Przylądka (lata 2019–2024)
(2019/0078M(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Catherine Chabaud



PE642.934v03-00 2/7 AD\1194208PL.docx

PL

PA_NonLeg



AD\1194208PL.docx 3/7 PE642.934v03-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. zwraca uwagę, że w związku z nadmierną eksploatacją zasobów rybnych i w związku z 
tym, że Unia Europejska zobowiązała się do osiągania celów zrównoważonego 
rozwoju, w tym celu nr 14 dotyczącego ochrony i zrównoważonego wykorzystywania 
oceanów, mórz i zasobów morskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, 
nowa pojemność referencyjna wzrosła o 60 % w stosunku do pojemności wskazanej w 
obowiązującym protokole; w związku z powyższym wzywa do uważnego 
monitorowania sytuacji stad, ze szczególnym uwzględnieniem rekinów pelagicznych, 
których populacja, jak podkreślają naukowcy, jest zagrożona;

2. apeluje, aby stosowanie środków ograniczania przyłowów w przypadku floty 
dalekomorskiej Unii Europejskiej było wyraźnie uznane za obowiązkowe we 
wszystkich umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów;

3. wzywa Komisję i Republikę Zielonego Przylądka do przedstawienia bardziej 
szczegółowych informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w 
sprawie połowów w omawianej wyłącznej strefie ekonomicznej wywierają na zasoby, a 
także na rozwój działalności związanej z połowami przemysłowymi w regionie;

4. uważa, że ze względu na liczne wyzwania, przed którymi stoi Republika Zielonego 
Przylądka, niniejszy protokół i wkład finansowy powinny przyczyniać się do realizacji 
następujących priorytetów: 

– promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu wsparcia 
na rzecz lokalnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
łańcucha chłodniczego, modernizacji infrastruktury portowej, poprawy higieny i 
bezpieczeństwa żywności oraz wzmocnienia pozycji kobiet i ludzi młodych w 
lokalnym sektorze rybołówstwa, gdyż osoby te odgrywają ważną rolę przy 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do obrotu i ich przetwórstwie; 

– wspieranie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i większe 
zaangażowanie społeczności rybackich w określanie działań realizowanych z 
wykorzystaniem wsparcia sektorowego, na przykład poprzez wsparcie w formie 
szkoleń;

– szerzenie wiedzy i zacieśnienie współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na 
statkach prowadzących działalność w tej strefie, w związku z ustanowioną przez 
ONZ dekadą nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju (2021–2030), 
aby uwrażliwić lokalnych mieszkańców na tę wiedzę i użytek, jaki mogą z niej 
uczynić;

– wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i wzmacnianie społeczności 
nadbrzeżnych zależnych od zasobów morskich; 
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– wniesienie wkładu w ambitne działania Unii Europejskiej i Republiki 
Zielonego Przylądka w ramach międzynarodowej dekady nauki o oceanach na 
rzecz zrównoważonego rozwoju; 

– wzmocnienie — w kontekście wsparcia sektorowego – monitorowania, 
kontroli i nadzoru połowów w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom, w szczególności poprzez poprawę zarządzania, 
budowanie potencjału podmiotów lokalnych, szkolenia i współpracę z 
administracją lokalną, ale także poprzez wspieranie wprowadzania innowacyjnych 
technik nadzoru, takich jak satelitarny system monitorowania statków rybackich, 
zwłaszcza w odniesieniu do małych wysp, które muszą zarządzać działalnością 
połowową w obrębie 200 mil ich wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.); 

– umożliwienie Unii i Republice Zielonego Przylądka – zgodnie z celem 
protokołu – ściślejszej współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki 
rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach 
Republiki Zielonego Przylądka, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich form 
nadmiernej eksploatacji w w.s.e. tego kraju; 

– przeciwdziałanie zanieczyszczeniu dzięki wspieraniu lokalnych rybaków 
wyławiających tworzywa sztuczne; 

5. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego Unii 
Europejskiej, aby umożliwić dokładniejsze monitorowanie; w związku z powyższym 
wzywa do ściślejszej współpracy między poszczególnymi zainteresowanymi służbami 
Komisji i sugeruje, by delegatura Unii w Republice Zielonego Przylądka mogła 
uczestniczyć w monitorowaniu wypełniania tego protokołu; 

6. przypomina, że przejrzyste dane naukowe powinny zawsze stanowić podstawę 
europejskiego procesu decyzyjnego dotyczącego odnowienia protokołu, tak aby Unia 
mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;

7. nalega, aby dostosować tę umowę do potrzeb i priorytetów Republiki Zielonego 
Przylądka, zwłaszcza tych, które określono w planie dotyczącym niebieskiej gospodarki 
Republiki Zielonego Przylądka;

8. wzywa Komisję do zadbania o to, aby rozszerzone panafrykańskie ramy polityczne 
dotyczące rybołówstwa wyraźnie przewidywały udział w rozmowach i we wdrażaniu 
protokołu jak największej liczby zainteresowanych stron (społeczeństwa 
obywatelskiego, lokalnych społeczności rybackich, naukowców) po obu stronach;

9. zaleca, by umowa ta została dostosowana do innych programów finansowanych przez 
innych darczyńców i partnerów międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa czy Afrykański Bank 
Rozwoju, aby uniknąć powielania działań i przekazać ogółowi społeczeństwa informacje 
na temat różnych źródeł finansowania poszczególnych projektów;

10. przypomina, że zasoby morskie mają wymiar transgraniczny; przypomina zatem, że 
należy wziąć pod uwagę skumulowany wpływ różnych umów w sprawie połowów 
zawieranych przez kraje w tym regionie, aby wzmocnić regionalne i globalne strategie 
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zarządzania rybołówstwem z państwami trzecimi.
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