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PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu 
wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)
(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002 M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2020)0002),

– uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między 
Unią Europejską a Republiką Seszeli,

– uwzględniając projekt protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli (na lata 2020–
2026),

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

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

– uwzględniając art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wspólnych reguł 
stosowania zewnętrznego wymiaru WPRyb, w tym umów w sprawie połowów2,

– uwzględniając sprawozdanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. pt. „Badanie oceniające ex post 
i ex ante Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią 
Europejską a Republiką Seszeli oraz towarzyszącego jego protokołu wykonawczego”,

– uwzględniając sprawozdanie z 18. sesji komitetu naukowego Komisji ds. Tuńczyka na 
Oceanie Indyjskim (IOTC) z listopada 2015 r., a w szczególności zalecenie dotyczące 
tuńczyka żółtopłetwego,

– uwzględniając sprawozdanie z 21. sesji komitetu naukowego IOTC z grudnia 2018 r., w 
szczególności ocenę stad w Oceanie Indyjskim,

– uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

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

1 Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0110.
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A. mając na uwadze, że Komisja wynegocjowała z rządem Seszeli nową umowę o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA), wraz z protokołem 
wykonawczym, na okres sześciu lat;

B. mając na uwadze, że ogólnym celem SFPA między UE a Seszelami jest promowanie 
zrównoważonego rybołówstwa oraz określenie zasad regulujących dostęp unijnych 
statków rybackich do obszaru połowowego Seszeli;

C. mając na uwadze, że w ramach SFPA należy wspierać również zobowiązania UE 
wynikające z umów międzynarodowych, zwłaszcza dotyczące celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, w szczególności celów nr 14 i nr 10; mając na uwadze, że wszystkie 
działania UE, w tym zawarcie SFPA, muszą przyczyniać się do realizacji tych celów;

D. mając na uwadze, że połowy, w tym połowy tuńczyka, są ważnym sektorem gospodarki 
Seszeli, niezbędnym dla rozwoju gospodarczego tego kraju i dla jego bezpieczeństwa 
żywnościowego, oraz że zdrowe stada są kluczowe dla długoterminowej stabilności 
połowów;

E. mając na uwadze, że SFPA powinna przyczynić się do zrównoważonego rozwoju 
sektora rybołówstwa na Seszelach w celu zapewnienia ludności Seszeli bezpieczeństwa 
żywnościowego i suwerenności żywnościowej w perspektywie długoterminowej;

F. mając na uwadze, że w ramach poprzedniej umowy ogólny wskaźnik wykorzystania 
wyniósł 7 % w przypadku taklowców powierzchniowych i 69 % w przypadku sejnerów 
tuńczykowych, co oznacza, że wystąpiono o zezwolenia dla średnio 27 sejnerów z UE, 
podczas gdy możliwe to było aż dla 40;

G. mając na uwadze, że ocena stad przeprowadzona przez IOTC wskazuje, że bonito i 
opastun są eksploatowane na zrównoważonych poziomach, natomiast stada tuńczyka 
żółtopłetwego są przełowione wskutek nadmiernego nakładu połowowego w danym 
regionie;

H. mając na uwadze, że w 2015 r. komitet naukowy IOTC zalecił zmniejszenie połowów 
tuńczyka żółtopłetwego o 20 %; mając na uwadze, że zalecenie to nie zostało wdrożone; 
mając na uwadze, że w 2018 r. ponownie zalecono zmniejszenie połowów tuńczyka 
żółtopłetwego w celu umożliwienia odbudowy biomasy do zrównoważonych 
poziomów;

I. mając na uwadze, że opłata wnoszona przez właścicieli statków za tonę złowionego 
tuńczyka na podstawie poprzedniego protokołu wzrosła z 55 EUR do 75 EUR oraz że 
nowy protokół przewiduje podwyżkę z 80 EUR za tonę w 2020 r. do 85 EUR za tonę w 
ciągu sześciu lat;

J. mając na uwadze, że pojawiły się dowody na to, że część wsparcia sektorowego 
udzielonego w ramach poprzedniej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Seszelami przeznaczono na finansowanie infrastruktury na potrzeby floty 
zagranicznej, a nie lokalnego sektora rybołówstwa, np. portów handlowych;

K. mając na uwadze, że wiele statków pływających pod banderą Seszeli należy do 
obywateli lub przedsiębiorstw UE;
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L. mając na uwadze, że Parlament musi być na wszystkich etapach niezwłocznie i w pełni 
informowany o procedurach dotyczących SFPA i protokołu do niej oraz, w stosownych 
przypadkach, ich przedłużania;

1. zaznacza, że SFPA między UE a Seszelami powinna przewidywać uprawnienia do 
połowów dla statków unijnych, a jednocześnie gwarantować, że działalność połowowa 
floty unijnej będzie zgodna z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska oraz nie będzie szkodzić różnorodności biologicznej mórz, co oznacza, że 
statki unijne powinny łowić wyłącznie nadwyżki ryb obliczone na podstawie najlepszej 
dostępnej wiedzy naukowej i doradztwa naukowego;

2. zaznacza, że SFPA powinna w pełni respektować środki ochrony i zarządzania 
stosowane przez organizacje regionalne, do których należy Republika Seszeli, w 
szczególności IOTC;

3. z zadowoleniem odnotowuje, że Seszele i UE zamierzają zacieśnić współpracę w 
ramach IOTC, i zachęca Komisję do przedstawienia wspólnych wniosków dotyczących 
wzmocnienia monitorowania i kontroli;

4. uważa, że SFPA między UE a Seszelami powinna wspierać dalszą unijno-seszelską 
współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i naukową w dziedzinie 
zrównoważonego rybołówstwa i racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych na obszarze 
połowowym Seszeli;

5. z żalem odnotowuje, że w negocjacje nie zaangażowano seszelskiego sektora 
rybołówstwa, w tym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania z myślą o zagwarantowaniu, że SFPA między UE a 
Seszelami nie będzie szkodzić interesom i rozwojowi seszelskiego sektora 
rybołówstwa;

6. ubolewa, że protokół do SFPA między UE a Seszelami umożliwi zwiększenie zdolności 
połowowej, przy stałej liczbie upoważnionych sejnerów i zwiększonej liczbie 
taklowców, pomimo niskiego wskaźnika wykorzystania zdolności w ramach 
poprzedniej umowy, pomimo zaleceń naukowych dotyczących ograniczenia połowów 
tuńczyka żółtopłetwego oraz pomimo wezwań ze strony seszelskiego związku 
rybackiego do zmniejszenia nakładu połowowego w regionie;

7. wzywa do wdrożenia środków zalecanych przez IOTC, szczególnie środków 
dotyczących odbudowy zasobów tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do Komisji o 
przyjęcie dodatkowych środków nadzwyczajnych w celu powstrzymania przeławiania 
tuńczyka żółtopłetwego przez flotę UE;

8. zwraca uwagę, że aby zapewnić długoterminową trwałość stad, potrzebna jest poprawa 
selektywności w celu znacznego ograniczenia przyłowów gatunków wrażliwych i 
osobników młodocianych;

9. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie środków mających ograniczyć liczbę statków 
pomocniczych i wykorzystanie urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, o negatywnym 
wpływie na osobniki młodociane; uważa jednak, że środki te nie wystarczają do 
ograniczenia negatywnego wpływu tych urządzeń, jeśli chodzi o różnorodność 
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biologiczną i odpady morskie;

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w ostatnich latach Seszele utworzyły na swoich 
wodach chronione obszary morskie; wyraża zaniepokojenie w związku z zarządzaniem 
nimi i ostrzega przed potencjalnym negatywnym wpływem na te obszary chronione 
działań takich, jak poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej;

11. zaznacza, że gromadzenie dokładnych i wiarygodnych danych, a także skuteczne 
monitorowanie i kontrola mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowych stad ryb 
w perspektywie długoterminowej oraz że SFPA między UE a Seszelami musi 
prowadzić do zacieśnienia współpracy w tych dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia opartych na ryzyku wspólnych programów inspekcji w 
odniesieniu do statków UE;

12. zaznacza potrzebę zacieśnienia współpracy między UE a Seszelami przy zwalczaniu 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, w tym przez szkolenie 
urzędników seszelskich w zakresie monitorowania i inspekcji;

13. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie obowiązku publikowania przez rząd Seszeli 
wszystkich podpisanych przez Seszele umów w sprawie połowów;

14. zwraca się do Komisji, aby zbadała kwestię zmiany bandery przez statki unijne, które 
próbują obchodzić przepisy dotyczące opodatkowania, kwot połowowych lub 
przejrzystości, a jednocześnie pozostają własnością obywateli lub przedsiębiorstw 
unijnych, w tym promowała obowiązkowy numer IMO, który byłby przypisany do 
statku przez cały okres eksploatacji;

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe powinno być precyzyjniej ukierunkowane, tak aby 
finansowano tylko te środki, które faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego sektora 
rybołówstwa i przyczyniają się do skutecznego zarządzania rybołówstwem, do szkoleń 
w zakresie bezpieczeństwa załóg oraz do poprawy monitorowania, kontroli i nadzoru; 
wzywa do opublikowania szczegółowego wykazu projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w przedmiotowej SFPA;

16. wzywa do szczegółowej oceny korzyści płynących z SFPA dla gospodarek lokalnych 
pod względem zatrudnienia, rozwoju infrastrukturalnego i poprawy sytuacji społecznej;

17. wzywa Komisję do dalszego zwiększania udziału właścicieli statków w całkowitym 
koszcie SFPA przez zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb w celu zmniejszenia 
wkładu z budżetu UE w opłaty za prawa dostępu; 

18. wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi i podania do wiadomości publicznej 
protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 12 
SFPA, oraz wniosków z ocen rocznych; wzywa Komisję, aby umożliwiła 
przedstawicielom Parlamentu udział w posiedzeniach wspólnego komitetu, w tym za 
pośrednictwem telekonferencji, oraz by zachęcała do uczestnictwa społeczności 
rybackie i powiązane z nimi zainteresowane strony z Seszeli;

19. wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im kompetencji na wszystkich 
etapach niezwłocznie i w pełni informowały Parlament o procedurach dotyczących 
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umowy i protokołu do niej oraz, w stosownych przypadkach, ich przedłużania, zgodnie 
z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 TFUE;

20. zwraca uwagę Komisji i Rady na fakt, że długotrwałe postępowanie w sprawie 
tymczasowego stosowania umów międzynarodowych przed wydaniem przez Parlament 
zgody nie jest zgodne z zasadami przewodnimi porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz że praktyka ta szkodzi legitymacji 
demokratycznej całej UE;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi 
Republiki Seszeli.


