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Umowa w sprawie połowów między UE a 
Republiką Zielonego Przylądka 

Podczas czerwcowej sesji miesięcznej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego 
protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka. Protokół 
umożliwia statkom UE prowadzenie połowów tuńczyka na wodach Republiki Zielonego Przylądka i ma na celu 
promowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych, a także 
rozwój niebieskiej gospodarki w Republice Zielonego Przylądka. 

Kontekst 
Umowa w sprawie połowów zawarta z Republiką 
Zielonego Przylądka jest częścią sieci umów 
zawieranych przez UE z państwami nadbrzeżnymi 
Afryki Zachodniej, m.in. z Marokiem, Mauretanią, 
Senegalem, Gambią i Gwineą Bissau (zob. mapa). 
Pierwsza umowa, pochodząca z 1990 r., została 
zastąpiona w 2007 r. przez obecną umowę, która była 
automatycznie przedłużana co pięć lat. Umowa ta 
stanowi ramy prawne dotyczące dostępu statków UE 
do gatunków masowo migrujących (tuńczyka i 
rekinów) w wodach Republiki Zielonego Przylądka. 
Kolejne protokoły określające uprawnienia do 
połowów i wkład finansowy UE sprawiły, że umowa 
stała się operacyjna. Ostatni protokół na lata 2014–
2018 wygasł w dniu 22 grudnia 2018 r. Po 
przeprowadzeniu badania oceniającego zalecono 
przedłużenie jego obowiązywania.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
Nowy pięcioletni protokół parafowano w dniu 
12 października 2018 r. W dniu 14 marca 2019 r. 
Komisja opublikowała wniosek dotyczący zawarcia 
tego protokołu, który jest tymczasowo stosowany od dnia jego podpisania w dniu 20 maja 2019 r. Protokół 
ten przewiduje uprawnienia do połowów dla maksymalnie 28 sejnerów, 27 taklowców powierzchniowych 
oraz 14 kliprów tuńczykowych z Hiszpanii, Portugalii i Francji. Pojemność referencyjną ustala się na 8 000 
ton rocznie (więcej niż 5 000 ton w poprzednim protokole, przy czym pojemność ta była regularnie 
przekraczana). Wkład finansowy UE wynosi 750 000 EUR rocznie, z czego 400 000 EUR przypada na prawa 
dostępu do wód Republiki Zielonego Przylądka, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 350 000 EUR 
przeznacza się na wsparcie sektorowe z myślą o rozwoju lokalnego rybołówstwa, w szczególności poprzez 
wzmocnienie kontroli rybołówstwa, poprawy wiedzy naukowej na temat zasobów i współpracę 
międzynarodową, a także z myślą o niebieskiej gospodarce. Dodatkowe opłaty z tytułu upoważnienia do 
połowów, należne od armatorów szacuje się na 600 000 EUR rocznie.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W oparciu o pozytywne opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła 
w dniu 26 lutego 2020 r., aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu. Parlament rozważy to 
zalecenie na posiedzeniu plenarnym w czerwcu. Komisja PECH przyjęła również projekt rezolucji 
nieustawodawczej i przedstawiła w niej zalecenia, takie jak poprawa gromadzenia danych i koordynacji z 

Wody Republiki Zielonego Przylądka 

 
Źródło danych: Maritime Boundaries Geodatabase 
(informacje pobrane 28 maja 2020 r.); Natural Earth. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586611/EPRS_BRI(2016)586611_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A21990A0809%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32006R2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22014A1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22014A1224(01)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44beac2a-25a8-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-67475879
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019PC0137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22019A0612(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0952
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0024_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0023_PL.html
http://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8362&zone=eez
https://www.naturalearthdata.com/
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unijnymi środkami na rzecz rozwoju oraz zagwarantowanie, że pojemność referencyjna nie zostanie 
przekroczona. W projekcie krytykuje się utrzymującą się praktykę tymczasowego stosowania umów 
międzynarodowych, zanim Parlament wyrazi na nie zgodę. 

Procedura zgody: 2019/0078(NLE); komisja przedmiotowo 
właściwa: PECH; sprawozdawca: Cláudia Monteiro de Aguiar 
(PPE, Portugalia).   
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