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Umowa w sprawie połowów między UE a
Gwineą Bissau

Podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie
nowego protokołu do istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau. Oprócz
przyznawania uprawnień do połowów statkom UE na wodach Gwinei Bissau protokół ma na celu promowanie
zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz wspieranie wysiłków Gwinei Bissau na rzecz rozwoju
niebieskiej gospodarki.

Kontekst
Umowę w sprawie połowów z Gwineą Bissau (jedną z
pierwszych takich umów w historii UE) zawarto w 1980 r. i
zastąpiono obecną umową w 2008 r.. Jest to umowa mieszana
obejmująca szeroki wachlarz gatunków, w tym tuńczyka, co
sprawia, że należy ona do sieci umów w sprawie połowów
tuńczyka w Afryce Zachodniej. Seria protokołów
wykonawczych zapewniła UE prawa dostępu w tym czasie, z
wyjątkiem okresu od kwietnia 2012 r. do października 2014 r.,
kiedy UE zawiesiła przyjęcie nowego protokołu do czasu
przywrócenia porządku konstytucyjnego po wojskowym
zamachu stanu w Gwinei Bissau. Protokół z 2014 r. wygasł w
listopadzie 2017 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania ewaluacyjnego
nowy pięcioletni protokół parafowano w listopadzie 2018 r. i
stosuje się go tymczasowo od dnia podpisania 15 czerwca
2019 r. Protokół przewiduje uprawnienia do połowów dla
trawlerów zamrażalni z Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Włoch
poławiających krewetki, ryby denne i głowonogi. Obejmuje
on również statki z Litwy, Łotwy, Polski, Hiszpanii i Portugalii
prowadzące połowy małych gatunków pelagicznych (których nie ujęto w poprzednim protokole).
Uprawnienia te opierają się na ograniczeniach zdolności połowowej w pierwszych dwóch latach, a od
trzeciego roku protokół wprowadza system całkowitego dopuszczalnego połowu. Uprawnienia do
połowów tuńczyka przyznano dla 28 sejnerów i taklowców oraz 13 kliprów tuńczykowych z Hiszpanii,
Francji i Portugalii. W protokole określono roczny wkład UE w wysokości 15,6 mln EUR (zwiększony z 9,2 mln
EUR w ramach poprzedniego protokołu), z czego około trzy czwarte (11,6 mln) stanowią prawa dostępu.
Pozostałe 4 mln EUR przeznaczono na wspieranie sektora rybołówstwa w Gwinei Bissau, w szczególności
na kontrolę działalności połowowej, gromadzenie danych i badania naukowe oraz rybołówstwo na małą
skalę. Ponadto szacuje się, że armatorzy będą płacili 4 mln EUR rocznie za upoważnienia do połowów.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
21 stycznia 2020 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła, aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie
protokołu; Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowa wydały pozytywne opinie w tej sprawie. Zalecenie to
zostanie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Komisja PECH przyjęła również projekt
rezolucji nieustawodawczej zawierającej zalecenia dla Komisji, takie jak wspieranie tworzenia infrastruktury
do wyładunku i przetwarzania oraz poprawa koordynacji z unijnym finansowaniem na rzecz rozwoju dla
Gwinei Bissau.

Wody Gwinei Bissau

Strefa połowów określona w protokole obejmuje wody
Gwinei Bissau (na różowo) w odległości ponad 12 mil
morskich od linii podstawowej oraz obszar wspólnego
zarządzania Gwinei Bissau/Senegalu (krzyżowo).

Źródło danych: Granice morskie w bazie danych
geograficznych (dostęp 10.02.2020). Natural Earth.
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