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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju o 
wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 12 maja 2020 r. 
komisja podjęła decyzję o przekazaniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniu 12 maja 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji przedstawionych poniżej 
wskazówek.

Z poważaniem

Tomas Tobé
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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. podkreśla, że polityka rybołówstwa UE 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: 
„Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób 
zrównoważony”;

2. podkreśla, że rybołówstwo, zwłaszcza połowy tuńczyka jako ważny sektor gospodarki 
Seszeli, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego kraju, jego 
możliwości zatrudnienia i bezpieczeństwa żywnościowego; podkreśla, że dostęp 
statków UE powinien być rzeczywiście ograniczony do nadwyżki zasobów ryb zgodnie 
z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu; przypomina, że połowy 
prowadzone przez statki UE nie mogą zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu 
społeczności lokalnych; podkreśla, że zdrowe stada ryb mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie długoterminowej; wzywa 
do przyjęcia środków w celu przeciwdziałania problemowi przełowienia tuńczyka 
żółtopłetwego;

3. przypomina o destrukcyjnym wpływie odpadów morskich na lokalną różnorodność 
biologiczną i ekosystemy terytoriów wyspiarskich; w związku z powyższym wzywa do 
usprawnienia polityki gospodarowania odpadami i gromadzenia odpadów z tworzyw 
sztucznych, która wzmocniłaby gospodarkę Seszeli, w dążeniu do bardziej 
zrównoważonego modelu ekosystemowego oraz do zwiększenia atrakcyjności sektora 
turystyki;

4. 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 UE, zgodnie z 
założeniami zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu, powinno wspierać 
rozwój tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i lokalnego sektora 
rybołówstwa w sposób zrównoważony, w szczególności z korzyścią dla kobiet i osób 
młodych;

5. przypomina o potrzebie włączenia społeczności lokalnych, zwłaszcza przedstawicieli 
społeczności rybackich, w negocjacje w sprawie umów o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów i protokołów wykonawczych do nich, a także w 
opracowywanie sektorowych planów wsparcia;

6. 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, na przykład w zakresie 
bezpieczeństwa na pokładzie, oraz w drodze identyfikacji brakujących ogniw w 
łańcuchu produkcji żywności, takich jak brak małej infrastruktury łańcucha 
chłodniczego;



AL\1205139PL.docx 3/3 PE652.295v01-00

PL

7. podkreśla, że strukturalnym trudnościom gospodarczym Seszeli należy zaradzić przy 
zaangażowaniu lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw w sektory przynoszące 
największy dochód, takie jak rybołówstwo i turystyka;

8. podkreśla, że małe rozwijające się państwa wyspiarskie są w ogromnym stopniu 
uzależnione od oceanów, jeśli chodzi o transport, bezpieczeństwo żywnościowe i 
turystykę, oraz że niezbędna jest koordynacja między podmiotami w różnych sektorach 
w celu maksymalizacji potencjału tych sektorów;

9. wzywa do przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania funduszy UE i publikacji listy 
finansowanych projektów, która powinna zawierać szczegółowe informacje na temat 
skumulowanych skutków poszczególnych umów w sprawie połowów obowiązujących 
w wyłącznej strefie ekonomicznej w odniesieniu do stad ryb i morskiej różnorodności 
biologicznej, tak by umożliwić lepsze monitorowanie, zapobiec powielaniu działań oraz 
zapewnić powszechną wiedzę na temat możliwości finansowania projektów;

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu Seszeli o zwiększeniu chronionych obszarów 
morskich do 30 % wód należących do tego kraju; wzywa władze do wdrożenia 
solidnego modelu zarządzania i gospodarowania tymi chronionymi obszarami morskimi 
oraz do zadbania o opracowanie odpowiednich kryteriów regulowania działalności oraz 
zapewnienia odpowiedniego egzekwowania przepisów w strefach, w których 
obowiązuje wysoki i średni stopień ochrony różnorodności biologicznej;

11. apeluje o ambitniejsze cele w zakresie zatrudniania marynarzy z Seszeli na statkach 
rybackich UE; przypomina o konieczności przestrzegania zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), a w szczególności nawołuje do podpisania konwencji MOP 
nr 188.


