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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz 
protokół wykonawczy do tej umowy dotyczą połowów tuńczyka i zostały parafowane przez 
negocjatorów w dniu 22 października 2019 r. Nowa umowa uchyla i zastępuje ostatnią umowę, 
która weszła w życie dnia 18 stycznia 2014 r. i wygasła w dniu 17 stycznia 2020 r. Umowa 
obejmuje okres sześciu lat począwszy od daty jej tymczasowego wejścia w życie, tj. od daty 
podpisania jej przez strony.

Umowa pozwoli flocie UE (40 sejnerów do połowu tuńczyka i 8 taklowców) na kontynuowanie 
połowów na wodach Seszeli przez okres sześciu lat i na dalsze wspieranie zrównoważonego 
rozwoju sektora rybołówstwa na Seszelach.

Podobnie jak poprzedni protokół, nowy protokół – obejmujący lata 2020–2026 – musi być 
zgodny z rozporządzeniem w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), które skupia 
się w szczególności na zrównoważonym charakterze rybołówstwa i na dobrym zarządzaniu, 
uznając jednocześnie znaczenie spójności polityki między WPRyb a celami Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju.

Dla całego okresu obowiązywania protokołu całkowita szacunkowa wartość protokołu wynosi 
58 200 000 EUR, co stanowi równowartość 9 700 000 EUR rocznie. Łączny roczny wkład 
finansowy Unii Europejskiej obejmuje kwotę roczną za dostęp do zasobów rybnych 
na obszarze połowowym Seszeli w wysokości 2 500 000 EUR, co stanowi równowartość 
pojemności referencyjnej wynoszącej 50 000 ton rocznie, oraz określoną kwotę roczną w 
wysokości 2 800 000 EUR przeznaczaną na promowanie zrównoważonego zarządzania 
połowami na Seszelach i wspieranie rozwoju łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Sprawozdawca uważa, że nowy protokół może przyczynić się do promowania odpowiedzialnej 
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i jest spójny z celami porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i współpracy na rzecz rozwoju.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie działania na rzecz ochrony ekosystemów i zachowania stad 
powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów, ponieważ 
bardziej obfite zasoby rybne są istotnym warunkiem umożliwiającym rozwijanie się 
społeczności nadbrzeżnych zajmujących się rybołówstwem w państwach trzecich, zgodnie z 
dobrowolnymi wytycznymi FAO na rzecz zrównoważonego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego. 

Należy również zwrócić większą uwagę na umocnienie kontroli działalności połowowej i 
nadzoru nad nią w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnych połowów.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o zalecenie Parlamentowi przyjęcia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, 
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską 
a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026).
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