
PA\1200902PL.docx PE648.399v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rybołówstwa

2020/2023(INI)

2.4.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François-Xavier Bellamy



PE648.399v02-00 2/4 PA\1200902PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1200902PL.docx 3/4 PE648.399v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że obecne negocjacje będą miały decydujące znaczenie dla 
przyszłości państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa, a w tym kontekście 
zasadnicze znaczenie ma kwestia połowów i gospodarowania żywymi zasobami 
morskimi; mając na uwadze, że sektor rybołówstwa zapewnia bezpośrednio i pośrednio 
setki tysięcy miejsc pracy i środki utrzymania dla wielu obszarów i społeczności 
nadbrzeżnych, przyczynia się do zapewnienia milionom konsumentów bezpiecznej i 
zdrowej żywności oraz promuje solidny model środowiskowy;

B. mając na uwadze, że wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 50 lat 
umożliwia tworzenie optymalnych warunków rozwoju rybołówstwa i zrównoważonego 
gospodarowania zasobami we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w związku z tym po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej (UE) niezbędne będzie porozumienie gwarantujące żywotność sektora 
rybołówstwa oraz ochronę gatunków i różnorodności biologicznej;

C. mając na uwadze, że istniejące więzi historyczne i geograficzne między UE a 
Zjednoczonym Królestwem tworzą silną zależność między obiema stronami pod 
względem działalności związanej zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a także w 
sektorach przetwórstwa i handlu produktami rybołówstwa i akwakultury; mając na 
uwadze, że z tego punktu widzenia brak porozumienia spowodowałby natychmiastowe i 
znaczne szkody dla wszystkich zainteresowanych stron, a ostatecznie dla obywateli UE 
i Zjednoczonego Królestwa;

1. potwierdza, że nie może być mowy o kompleksowym porozumieniu między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, jeżeli nie będzie ono obejmowało pełnej, zrównoważonej i 
długoterminowej umowy o połowach, umożliwiającej utrzymanie wzajemnego dostępu 
do wód, zasobów i rynków na optymalnych warunkach;

2. przypomina, że obie strony osiągną największe korzyści, jeśli utrzymają wzajemny 
dostęp do wód i zasobów oraz określą wspólne, spójne i stabilne zasady i przepisy, 
umożliwiając otwarty dostęp produktów rybołówstwa i akwakultury do rynków bez 
powodowania napięć gospodarczych czy społecznych poprzez niezrównoważoną 
konkurencję;

3. wzywa do utrzymania stabilnego i stałego podziału praw połowowych; podkreśla 
również znaczenie długofalowego gospodarowania zasobami w oparciu o 
przestrzeganie zasad WPRyb, takich jak maksymalny podtrzymywalny połów, i 
środków technicznych, które przyczyniły się dotychczas do poprawy stanu stad ryb z 
korzyścią dla flot zarówno państw członkowskich UE, jak i Zjednoczonego Królestwa;

4. podkreśla, że niezbędne są odpowiednie mechanizmy konsultacji, wspólne podejście 
naukowe oraz gwarancje stałego udziału Zjednoczonego Królestwa w gromadzeniu 
danych i naukowej ocenie zasobów; wzywa obie strony do kontynuowania aktywnej i 
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lojalnej współpracy w zakresie kontroli rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN);

5. ponadto uważa, że postanowienia każdej umowy w sprawie połowów powinny 
przewidywać mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach ogólnego zarządzania 
przyszłymi stosunkami między UE a Zjednoczonym Królestwem.


