
PA\1199625PL.docx PE648.368v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju

2020/0002M(NLE)

24.2.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej 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)
(00000/0000 – C9-0000/2020 – 2020/0002M(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Miguel Urbán Crespo



PE648.368v01-00 2/3 PA\1199625PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1199625PL.docx 3/3 PE648.368v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że polityka rybołówstwa Unii Europejskiej 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 dotyczącym ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym 
rozwoju;

2. kładzie nacisk na to, by dostęp statków Unii Europejskiej był rzeczywiście ograniczony 
do nadwyżki zasobów rybnych, zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu; przypomina, że połowy prowadzone przez statki Unii Europejskiej nie mogą 
zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu społeczności lokalnych;

3. wzywa do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz wspierania lokalnego rozwoju 
gospodarczego i wzmacniania społeczności nadbrzeżnych zależnych od zasobów 
morskich; nalega w szczególności, by wsparcie sektorowe przyczyniało się w 
zrównoważony sposób do rozwoju tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, zwłaszcza z myślą o kobietach i młodych ludziach;

4. 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 lub małej infrastruktury łańcucha 
chłodniczego;

5. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej i 
publikowania wykazu finansowanych projektów;

6. apeluje o ambitniejsze cele w zakresie zatrudniania marynarzy Seszeli na statkach 
rybackich Unii Europejskiej; przypomina o konieczności przestrzegania zasad 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a w szczególności nawołuje do podpisania 
konwencji MOP nr 188; uważa, że rekompensata w wysokości 35 EUR za każdego 
niezaokrętowanego marynarza na dzień działalności połowowej na obszarze 
połowowym Seszeli jest niewystarczająca.


