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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (05243/2020),

– uwzględniając projekt umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy 
(na lata 2020–2026) (05246/2020),

– uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 
43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C9-0073/2020),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …1 w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej,

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

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy i protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Seszeli.

1 Teksty przyjęte tego dnia, P9_TA(0000)0000.



PE648.263v01-00 6/9 PR\1198961PL.docx

PL

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Unia Europejska podpisała nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów z Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy obejmujący okres 
sześciu lat (2020–2026). Poprzednia umowa między Unią Europejską a Seszelami, która 
została podpisana i weszła w życie w 2007 r., była do tej pory automatycznie przedłużana. 
Ostatni protokół wykonawczy obejmował okres sześciu lat od stycznia 2014 r. do stycznia 
2020 r. 

Umowa ustanawia zasady regulujące dostęp unijnych statków rybackich do wód Seszeli. W 
zamian za prawa połowowe Unia Europejska udziela Seszelom wsparcia finansowego i 
technicznego. Unia Europejska i Seszele uzgodniły również zestaw mechanizmów i zasad 
mających na celu promowanie zrównoważonego rybołówstwa, w szczególności poprzez 
poprawę kontroli rybołówstwa, gromadzenie danych, zwalczanie połowów NNN 
(nielegalnych, nieraportowanych, nieuregulowanych) lub też współpracę w ramach 
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, których członkami są Unia 
Europejska i Seszele.

Pod względem finansowym umowa między Unią Europejską a Seszelami jest piątą co do 
wielkości unijną umową w sprawie połowów i najważniejszą umową na Oceanie Indyjskim.

Treść umowy i protokołu

Zgodnie z priorytetami wspólnej polityki rybołówstwa obowiązującymi od 2014 r. oraz z 
przepisami w sprawie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, w nowej 
umowie i towarzyszącym jej protokole podkreśla się konieczność przestrzegania zasad 
zrównoważonego rozwoju i poławiania wyłącznie nadwyżki obliczonej na podstawie 
najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Uprawnienia do połowów

Umowa między Unią Europejską a Seszelami jest umową w sprawie połowów tuńczyka. 
Przyznaje ona prawa połowowe statkom europejskim, które poławiają głównie różne gatunki 
tuńczyka występujące na wodach Seszeli.

Nowy protokół przewiduje uprawnienia do połowów dla 40 sejnerów do połowów tuńczyka 
(na niezmiennym poziomie w porównaniu z poprzednim protokołem), 8 taklowców 
powierzchniowych (dodatkowe 2 statki w porównaniu z poprzednim protokołem) i statków 
pomocniczych zgodnie z odpowiednimi rezolucjami IOTC (Komisja ds. Tuńczyka na 
Oceanie Indyjskim).

Zgodnie z oceną skutków ex post/ex ante umowy między Unią Europejską a Seszelami średni 
poziom wykorzystania umowy wynosił 69 % dla sejnerów i 7 % dla taklowców 
powierzchniowych.
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Wsparcie finansowe

Wkład finansowy Unii Europejskiej wynosi 5,3 mln EUR rocznie. Z tej kwoty 2,5 mln EUR 
przypada na dostęp do zasobów rybnych i 2,8 mln EUR na rozwój sektorowej polityki 
rybołówstwa Seszeli.

Umowa przewiduje, że wsparcie sektorowe obejmuje wsparcie i środki zarządzania 
rybołówstwem, co obejmuje tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i akwakulturę, 
zarządzanie kwestiami sanitarnymi i jakością, monitorowanie i kontrolę połowów oraz nadzór 
nad nimi, jak również walkę z połowami NNN, propagowanie potencjału naukowego, w 
szczególności w odniesieniu do danych dotyczących połowów, i wzmacnianie infrastruktury.

Statki prowadzące połowy w ramach tej umowy muszą uiszczać opłatę w wysokości 80 EUR 
za tonę ryb złowionych w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania protokołu, a następnie 
85 EUR w czterech kolejnych latach. Szacuje się, że ten wkład armatorów wyniesie 26,4 mln 
EUR w ciągu sześciu lat obowiązywania protokołu.

Sektor rybołówstwa i zasobów na Seszelach i Oceanie Indyjskim

Sektor rybołówstwa na Seszelach jest szczególnie dobrze rozwinięty. Stanowi on ważny 
element gospodarki Seszeli, przypada na niego blisko 90 % wywozu i odgrywa on kluczową 
rolę w bezpieczeństwie żywnościowym Seszeli. Jedną z cech charakterystycznych sektora 
rybołówstwa na Seszelach jest to, że pozyskuje również gatunki wędrowne, takie jak tuńczyk, 
przeznaczony dla statków europejskich.

Obszary połowowe Seszeli są bogate w biomasę. Przebiegają prze nie w szczególności szlaki 
migracyjne dużych gatunków pelagicznych, takich jak bonito, tuńczyk żółtopłetwy i opastun. 
Chociaż z oceny stad na Oceanie Indyjskim przeprowadzonej przez IOTC wynika, że stada 
bonito i opastuna są w dobrym stanie, już od kilku lat osiągane są poziomy alarmowe w 
odniesieniu do tuńczyka żółtopłetwego, który jest przeławiany.

Komisja Naukowa IOTC zaleciła już w 2015 r. zmniejszenie połowów tuńczyka 
żółtopłetwego o 20 %. Zalecenie to, które zostało odnowione w 2018 r., nie zostało 
wdrożone. 

Sektor rybołówstwa, w tym za pośrednictwem floty zagranicznej, jest również głównym 
źródłem miejsc pracy na Seszelach, w szczególności ze względu na zatrudnianie marynarzy 
na statkach lub przemysł przetwórczy.

Wnioski i zalecenia

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
Republiką Seszeli musi zagwarantować, że europejska flota uprawniona do prowadzenia 
działalności połowowej na wodach Seszeli będzie realizować cele w zakresie 
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zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska i nie będzie negatywnie wpływać na 
różnorodność biologiczną w środowisku morskim. Oznacza to, że statki europejskie mogą 
poławiać jedynie nadwyżkę, obliczaną na podstawie najlepszych możliwych opinii 
naukowych. Istotne jest, aby umowa ta była zgodna ze środkami ochrony i zarządzania 
wprowadzonymi w szczególności przez IOTC i przyczyniała się do stosowania tych środków. 
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuje się fakt, że obie strony zamierzają zacieśnić 
współpracę z IOTC.

Umowa wspiera również wzmocnioną współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i 
naukową między Unią Europejską a Seszelami, która ma się uwidaczniać w dążeniu do 
osiągnięcia zrównoważonego rybołówstwa i racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych.

Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania umowy oraz stan niektórych stad, należy ubolewać, 
że liczba uprawnionych statków nie została ograniczona. Nieograniczenie tej liczby może 
prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej w regionie, co miałoby katastrofalne skutki. 
Komisja musi także naciskać na przyjęcie dalszych środków ochrony w odniesieniu do 
tuńczyka żółtopłetwego.

Konieczna jest poprawa selektywności w celu znacznego ograniczenia przyłowów i połowów 
młodych osobników. Uwzględnienie w umowie środków IOTC mających na celu 
ograniczenie liczby statków pomocniczych i urządzeń do sztucznej koncentracji ryb (FAD) 
jest właściwym posunięciem, ale nie wystarczy, aby ograniczyć negatywny wpływ FAD na 
zasoby rybne i zanieczyszczenie morza. Konieczne jest zdecydowane działanie w celu 
zmniejszenia liczby urządzeń do sztucznej koncentracji ryb oraz statków pomocniczych.

Dostępność wiarygodnych i dokładnych danych jest niezbędnym warunkiem 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem. Ważne jest zatem, aby umowa przyczyniała się 
do usprawnienia procesu gromadzenia, wymiany i przetwarzania danych, w tym danych 
dotyczących połowów i stad. Monitorowanie i kontrola połowów ma zasadnicze znaczenie 
dla zapewnienia stosowania obowiązujących przepisów. Z tej perspektywy wprowadzona w 
umowie między Unią Europejską a Seszelami możliwość ustanowienia wspólnych kontroli na 
statkach europejskich jest bardzo pozytywnym posunięciem. Zobowiązanie Seszeli, zgodnie z 
ustaleniami w umowie, do publikowania wszystkich umów w sprawie połowów i licencji 
udzielonych statkom niepływających pod banderą Seszeli, jak również klauzuli 
gwarantującej, że inne statki zagraniczne nie otrzymują uprawnień na korzystniejszych 
warunkach niż statki europejskie, może również pozwolić na podniesienie standardów dla 
całej floty zagranicznej znajdującej się na wodach Seszeli. Ważne jest, aby znaczna część 
wsparcia sektorowego przewidzianego w umowie była ukierunkowana na budowanie 
zdolności Seszeli w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych połowów NNN.

Umowa powinna być korzystna również dla sektora rybołówstwa Seszeli, w szczególności dla 
jej składnika obejmującego połowy na małą skalę.  Wsparcie sektorowe musi być bardziej 
ukierunkowane i finansować jedynie działania przyczyniające się do rozwoju lokalnego 
rybołówstwa, dobrego zarządzania rybołówstwem oraz skuteczniejszego monitorowania, 
kontroli i nadzoru. Szczególną uwagę należy zwrócić na intensyfikację szkoleń dla marynarzy 
z Seszeli, w szczególności w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem na pokładzie. 
Opublikowanie pełnych wykazów projektów finansowanych w ramach wsparcia sektorowego 
oraz ich wizytacja przez obserwatorów byłyby ważnym krokiem w kierunku większej 
przejrzystości i zaufania. Pożądane byłoby również zaangażowanie sektora rybołówstwa 
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Seszeli, w całej jego różnorodności, w negocjacje dotyczące umowy, zarówno w zakresie 
uprawnień do połowów, jak i wsparcia sektorowego.

Na zakończenie sprawozdawczyni podkreśla, że Parlament musi być na wszystkich etapach 
procesu niezwłocznie i szczegółowo informowany o procedurach dotyczących umowy, 
protokołu do niej oraz, w stosownych przypadkach, jego przedłużenia. Ponadto 
sprawozdawczyni chciałaby zwrócić uwagę, że niemal systematyczna praktyka polegająca na 
tymczasowym stosowaniu umów międzynarodowych zanim Parlament mógł udzielić zgody 
na zawarcie danej umowy jest sprzeczna z zasadami Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa i szkodzi jakości demokratycznej UE jako całości.


