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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja w imieniu Unii Europejskiej prowadziła negocjacje dotyczące nowej Umowy 
o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką 
Gambii, a także nowego protokołu wykonawczego do umowy o partnerstwie. Umowa 
o partnerstwie i protokół zostały parafowane po zakończeniu tych negocjacji 19 października 
2018 r. Umowa o partnerstwie uchyla poprzednią umowę w sprawie połowów na wodach 
przybrzeżnych Gambii, która została zawarta między rządem Republiki Gambii a Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą i która weszła w życie 2 czerwca 1987 r.

Głównym celem nowej umowy jest stworzenie nowych ram uwzględniających priorytety 
zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i jej wymiaru zewnętrznego z myślą 
o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Republiką Gambii w dziedzinie 
rybołówstwa. 

Celem protokołu jest umożliwienie Unii Europejskiej i Republice Gambii ściślejszej 
współpracy w celu promowania zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej 
eksploatacji zasobów rybnych w wodach Gambii. Celem protokołu jest przyznanie statkom 
Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Gambii, z uwzględnieniem dostępnych 
opinii naukowych, zwłaszcza Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim 
Atlantyku (CECAF), i w poszanowaniu najlepszych opinii naukowych oraz zaleceń 
Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach 
dostępnej nadwyżki. Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów 
w następujących kategoriach: 28 sejnerów tuńczykowych; 10 statków do połowu wędami; 
3 trawlery (poławiające morszczuka senegalskiego, który należy do głębokowodnych 
gatunków przydennych). 

Roczną rekompensatę finansową w wysokości 550 000 EUR wyliczono na podstawie:

– kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych w obszarze połowowym Gambii w wysokości 
275 000 EUR, stanowiącej równoważność pojemności referencyjnej dla gatunków daleko 
migrujących wynoszącej 3 300 ton rocznie,

– wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Gambii w wysokości 275 000 EUR 
rocznie. Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej Gambii w dziedzinie 
zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi. 

Negocjacje dotyczące nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Gambią wpisują się 
w ramy działań zewnętrznych Unii wobec krajów AKP oraz uwzględniają w szczególności 
cele Unii w zakresie poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka. Nowa umowa 
i nowy protokół obejmują okres sześciu lat, począwszy od daty jego tymczasowego 
stosowania.

Komisja byłaby upoważniona do zatwierdzenia, w imieniu Unii, zmian do protokołu, które 
mają zostać przyjęte przez wspólny komitet ustanowiony na mocy umowy o partnerstwie.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi przyjęcia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia 
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Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską 
a Republiką Gambii i Protokołu wykonawczego do tej umowy.


