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PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do 
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
Republiką Senegalu
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13484/2019),

– uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między 
Unią Europejską a Republiką Senegalu, która weszła w życie z dniem 20 listopada 2014 
r.,

– uwzględniając sprawozdanie z oceny retrospektywnej i prospektywnej Protokołu do 
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską 
a Senegalem,

– uwzględniając Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu 
(13483/2019),

– uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 
ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) (C9-0178/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ... 2020 r.1 w sprawie projektu 
decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju oraz Komisję Budżetową,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a Republiką Senegalu weszła w życie z dniem 20 listopada 
2014 r., obecny protokół wykonawczy do umowy wygasł z dniem 19 listopada 2019 r., 
a nowy protokół został parafowany dnia 19 lipca 2019 r.;

B. mając na uwadze, że skuteczność ostatniego protokołu była zadowalająca w odniesieniu 
do połowów tuńczyka, lecz że statki wspólnotowe nie wykorzystały części uprawnień 
do połowów dotyczących gatunków głębokowodnych przydennych; mając na uwadze, 
że połowy morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego) w 

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(0000)0000.
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wodach Senegalu stanowią mniej niż 10 % połowów wspólnotowych w tym regionie;

C. mając na uwadze, że statki rybackie Unii ograniczają się do obszarów połowowych na 
pełnym morzu, co ogranicza do minimum rywalizację z senegalskim sektorem 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a więc nie zagraża jego 
istnieniu;

D. mając na uwadze, że nowy protokół obejmuje okres pięciu lat i przewiduje uprawnienia 
do połowów dla statków unijnych (dwudziestu ośmiu sejnerów-zamrażalni do połowu 
tuńczyka, dziesięciu statków do połowu wędami, pięciu taklowców i dwóch trawlerów) 
o pojemności referencyjnej wynoszącej 10 000 ton rocznie w przypadku tuńczyka oraz 
dopuszczalną wielkość połowu morszczuka „czarnego” wynoszącą 1750 ton rocznie;

E. mając na uwadze, że rekompensata finansowa wynosi 3 050 750 EUR rocznie i że w 
skład tej kwoty wchodzą następujące elementy: 800 000 EUR rocznie za dostęp do 
zasobów, 900 000 EUR rocznie na wdrażanie polityki sektorowej oraz roczna kwota 
1 350 750 EUR odpowiadająca szacunkowej kwocie opłat należnych od armatorów;

F. mając na uwadze, że Senegal ratyfikował większość międzynarodowych instrumentów 
z zakresu międzynarodowego zarządzania rybołówstwem;

G. mając na uwadze, że Unia Europejska i Senegal kontynuują współpracę w ogólnych 
ramach umowy z Kotonu oraz że wsparcie ekonomiczne w dziedzinie rybołówstwa 
odbywa się za pośrednictwem programu PESCAO, którego celem jest poprawa 
zarządzania sektorem rybołówstwa oraz walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i 
nieuregulowanymi połowami (połowy NNN);

1. stwierdza, że protokół umożliwi ścisłą współpracę między Unią Europejską a 
Senegalem, której celem jest dbanie o odpowiedzialną eksploatację zasobów rybnych w 
wodach Senegalu oraz wsparcie wysiłków Senegalu na rzecz rozwoju zrównoważonego 
gospodarowania zasobami oraz ochrony morskiej różnorodności biologicznej;

2. popiera strategię UE polegającą na utrzymaniu sieci porozumień w regionie w celu 
uzupełnienia działań na rzecz zrównoważonego charakteru stad podejmowanych przez 
regionalne organizacje ds. rybołówstwa;

3. zauważa, że zgodnie z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu z oceny nowy protokół 
przewiduje mniejszy tonaż morszczuka „czarnego” (1 750 ton rocznie zamiast 2 000) 
oraz większy wkład finansowy na rzecz wsparcia sektorowego (o 150 000 EUR) i 
wyższą szacunkową kwotę opłat należnych od armatorów;

4. stwierdza zmniejszenie wielkości dopuszczalnych połowów w odniesieniu do 
morszczuka „czarnego” zgodnie z opinią naukową Komitetu ds. Rybołówstwa na 
Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF) w celu zmniejszenia jego śmiertelności;

5. przyjmuje do wiadomości trudności w naukowym monitorowaniu eksploatacji zasobów 
gatunków głębokowodnych przydennych i nalega, aby w ocenie uwzględniono również 
presję połowową ze strony floty państw trzecich na wodach innych krajów 
nadbrzeżnych, biorąc pod uwagę, że uprawnienia do połowów w wodach Senegalu 
dostępne dla statków UE są stosunkowo niewielkie;
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6. uważa, że aby zagwarantować dostęp do nadwyżek w wodach Senegalu, niezbędna jest 
wiedza na temat ogólnego nakładu połowowego, i wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby w kontekście obecnego protokołu oraz podczas obrad na forum właściwych 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa miał zastosowanie artykuł dotyczący 
przejrzystości;

7. zwraca uwagę na możliwość zrewidowania uprawnień połowowych i zezwalania na 
prowadzenie zwiadów rybackich w senegalskich strefach połowowych; z zadowoleniem 
przyjmuje uwzględnienie w protokole monitorowania połowów za pośrednictwem 
elektronicznego systemu powiadamiania (ERS – electronic reporting system); wzywa 
Komisję do zapewnienia jak najszybszego uruchomienia tego systemu;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Senegal w 2017 r. ratyfikował umowę FAO o 
środkach stosowanych przez państwo portu, co jest istotne ze względu na znaczenie 
portu w Dakarze pod względem wyładunków produktów rybołówstwa;

9. pozytywnie ocenia zatrudnianie senegalskich marynarzy na statkach Unii Europejskiej i 
zwraca uwagę na dobre wyniki osiągnięte we wdrażaniu poprzedniego protokołu; z 
zadowoleniem przyjmuje ratyfikowanie przez Senegal konwencji MOP C188 
dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa; wzywa Komisję do dokonywania na 
posiedzeniach wspólnego komitetu regularnych ocen faktycznego wdrażania konwencji, 
w szczególności w odniesieniu do warunków pracy i warunków płacowych, o których 
mowa również w protokole;

10. w trosce o osiągnięcie sektorowych celów wsparcia określonych w art. 5, bez 
uszczerbku dla innych działań, zaleca następujące działania priorytetowe i strategiczne:

– poprawa monitorowania, kontroli i nadzoru poprzez szybką modernizację 
Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR);

– wspieranie wysiłków Senegalu w zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów za pomocą mechanizmu monitorowania w 
odniesieniu do statków zawijających do portu w Dakarze;

– budowanie potencjału naukowego i gromadzenie danych na potrzeby badań 
naukowych;

– wspieranie poprawy warunków pracy kobiet;

– działania na rzecz dowartościowania produktów rybołówstwa za pośrednictwem 
horyzontalnego programu wzmacniania zdolności podmiotów działających w tym 
sektorze;

– ustanowienie programów kształcenia podstawowego i zawodowego dla 
marynarzy (szkolenia w zakresie technik połowowych, ale również 
bezpieczeństwa na pokładzie itp.), ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia 
kobiet utrzymujących się z rybołówstwa i pracujących w sektorze rybołówstwa;

– zwiększenie wysiłków na rzecz zapobiegania opóźnieniom w realizacji wsparcia 
sektorowego ze strony senegalskiej;
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– zapewnienie większej widoczności działań finansowanych przez Unię oraz 
sprzyjanie właściwemu zrozumieniu przez społeczności rybackie i społeczeństwo 
obywatelskie konkretnego wkładu protokołu w rozwój tego sektora;

11. wzywa Komisję do przeprowadzenia całościowej analizy wpływu dwustronnych umów 
Unii w dziedzinie rybołówstwa, a w szczególności korzyści wynikających ze wsparcia 
sektorowego i działalności europejskiej floty na wodach państw trzecich dla lokalnych 
gospodarek (zrównoważone rybołówstwo, lokalne zatrudnienie, infrastruktura, poprawa 
sytuacji społecznej itp.);

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Senegalu.


