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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa z 2006 r. o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów zawarta między Unią 
Europejską a Republiką Zielonego Przylądka jest umową dotyczącą połowów tuńczyka. 
Poprzedni protokół zawarty na okres 4 lat wygasł w grudniu 2018 r.  

Podobnie jak poprzedni protokół, nowy protokół obejmujący lata 2019–2024 musi być zgodny 
z rozporządzeniem w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), które skupia się w 
szczególności na zrównoważonym charakterze rybołówstwa i na dobrym zarządzaniu, uznając 
jednocześnie znaczenie zachowania spójności polityki między WPRyb, celami Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju i celami zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza celem 14.

Wkład finansowy przewidziany w związku z nowym protokołem wynosi 750 000 EUR rocznie. 
Ta łączna kwota jest podzielona na roczną kwotę w wysokości 400 000 EUR z przeznaczeniem 
na dostęp do strefy połowowej (o pojemności referencyjnej wynoszącej 8000 ton rocznie) i 
kwotę w wysokości 350 000 EUR przeznaczoną na realizację krajowej strategii w dziedzinie 
rybołówstwa i niebieskiej gospodarki. 

W odniesieniu do wsparcia sektorowego należy zauważyć, że kwota ta wzrosła w porównaniu 
z kwotą przewidzianą w poprzednim protokole, natomiast pojemność referencyjna została 
zwiększona o 60 %. 

Z uwagi na znaczenie wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przed którymi 
stoi Republika Zielonego Przylądka, sprawozdawczyni uważa, że omawiany protokół i łączny 
wkład finansowy Wspólnoty powinny wspierać następujące priorytety: 

– promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem 
lokalnego sektora tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, modernizacji 
infrastruktury portowej i miejsca kobiet w sektorze, które są w dużej mierze zaangażowane we 
wprowadzanie do obrotu i przetwórstwo; w związku z powyższym, jak wskazuje organizacja 
pozarządowa C.A.P.E.1, szczególne znaczenie miałoby wsparcie szkoleń lub małej 
infrastruktury w łańcuchu chłodniczym;

– szerzenie wiedzy na temat tego regionu oceanicznego i zacieśnienie współpracy naukowej, w 
szczególności dzięki umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na statkach 
prowadzących działalność w tej strefie; oznacza to również, iż należy posiadać dokładną 
wiedzę na temat skumulowanego wpływu różnych umów w sprawie połowów zawartych przez 
Republikę Zielonego Przylądka z państwami trzecimi na stan zasobów rybnych w tym regionie 
oceanicznym, aby zapewnić dalszy rozwój lokalnego przemysłu rybnego;

– wkład w ambitne działania UE i Republiki Zielonego Przylądka w ramach realizacji projektu 
„Dekada oceanu”.

– lepsze monitorowanie, kontrola i nadzór w celu zapobiegania w jeszcze większej mierze 
połowom NNN; w tym względzie powinna nastąpić ścisła koordynacja między działaniami na 
rzecz wsparcia sektorowego a innymi programami Unii Europejskiej w tej dziedzinie, w 

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables [Koalicja na rzecz Umów w sprawie Zrównoważonych 
Połowów]
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szczególności za pośrednictwem regionalnego programu poprawy zarządzania rybołówstwem 
w Afryce Zachodniej;

– przeciwdziałanie zanieczyszczeniu przez wspieranie lokalnych rybaków wyławiających 
tworzywa sztuczne;

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
kwestie: 

– dane dotyczące połowów rekinów pelagicznych przez niektóre europejskie statki są 
niewystarczające; z uwagi na udokumentowane naukowo narażenie tych gatunków istotne jest, 
by usprawnić gromadzenie i analizę danych w celu zadbania o to, by europejskie statki nie 
uczestniczyły w ich nadmiernej eksploatacji;

– zapewnienie większej przejrzystości w wykorzystaniu wkładu finansowego Unii, aby lepiej 
oszacować jego wpływ na rozwój niebieskiej gospodarki, która przynosi korzyści wszystkim 
mieszkańcom Republiki Zielonego Przylądka. 

Sprawozdawczyni uważa, że nowy protokół ma potencjał do tego, by zachęcać do 
odpowiedzialnej i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i może być spójny z celami 
umów w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i współpracy na rzecz rozwoju, 
biorąc pod uwagę, że zawarto w nim bardziej szczegółowe informacje na temat monitorowania 
wykorzystania funduszy unijnych. 

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie 
zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024).


