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PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu 
wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą 
Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (08928/2019),

– uwzględniając Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (08894/2019),

– uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C9-0011/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...1 w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że ogólnym celem Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau jest zacieśnienie współpracy w zakresie 
rybołówstwa między UE a Republiką Gwinei Bissau, w interesie obu stron, przez 
wspieranie zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybnych w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) Gwinei Bissau, a także 
rozwój gwinejskiego sektora rybołówstwa;

B. mając na uwadze, że wykorzystanie uprawnień do połowów na mocy poprzedniej 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów uznaje się za ogólnie satysfakcjonujące;

C. mając na uwadze, że znaczenie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau zdecydowanie wzrosło w kontekście różnych umów 
o partnerstwie w sprawie połowów zawartych przez UE z państwami trzecimi, oraz że 
obecnie jest to trzecia najważniejsza umowa z punktu widzenia zaangażowanych 
środków, która oferuje dodatkową korzyść w postaci umożliwienia dostępu do 
połowów wielogatunkowych;  

D. mając na uwadze, że wkład gwinejskiego sektora rybołówstwa w zamożność kraju jest 
bardzo niski (3,5 % PKB w 2015 r.), choć środki przekazane w ramach umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów jako rekompensata z tytułu dostępu do zasobów 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.
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stanowią istotny wkład do krajowych finansów publicznych;

E. mając na uwadze, że w okresie obowiązywania protokołu uprawnienia do połowów 
będą definiowane na dwa sposoby: przez pierwsze dwa lata w nakładzie połowowym 
(mierzonym w pojemności rejestrowej brutto), a przez ostatnie trzy lata – 
w całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC, w tonach); mając na uwadze, że 
przejściu z jednego sposobu na drugi powinno towarzyszyć wdrożenie, w ciągu dwóch 
pierwszych lat obowiązywania protokołu, systemu sprawozdawczości elektronicznej 
w zakresie połowów i przetwarzania danych dotyczących połowów;  

F. mając na uwadze, że choć od początku lat osiemdziesiątych XX wieku UE zawiera 
umowy w sprawie połowów z Republiką Gwinei Bissau, współpraca na rzecz rozwoju 
w ramach tych umów (wsparcie sektorowe) nie doprowadziła ani do znacznego 
rozwoju lokalnego sektora rybołówstwa, ani do rozwoju powiązanych gałęzi 
przemysłu i działalności;

G. mając na uwadze, że w celu wspierania rozwoju gwinejskiego sektora rybołówstwa 
konieczna jest podstawowa infrastruktura, której wciąż brakuje, tj. m.in.: porty, 
miejsca wyładunku oraz infrastruktura służąca do przechowywania i przetwarzania 
ryb;

H. mając na uwadze, że od wielu lat handel w UE produktami rybołówstwa 
pochodzącymi z Gwinei Bissau jest niemożliwy, ponieważ kraj ten nie jest w stanie 
spełnić wymogów sanitarnych stawianych przez UE; mając na uwadze, że opóźnienie 
procesu certyfikacji laboratorium analitycznego (CIPA) stanowi główną przeszkodę 
w wywozie produktów rybołówstwa Gwinei Bissau do UE;

I. mając na uwadze, że gwinejskie władze mają pełne prawo dążyć do większego 
wykorzystania w kraju wartości dodanej wynikającej z eksploatacji zasobów rybnych 
w w.s.e. Gwinei Bissau, ponieważ większość tej wartości dodanej obecnie nie 
pozostaje w kraju;

J. mając na uwadze, że tworzenie bezpośrednich miejsc pracy w sektorze rybołówstwa 
w Gwinei Bissau jest ograniczone, nawet biorąc pod uwagę lokalną załogę na 
pokładzie statków (obecnie jest ich mniej niż w okresie obowiązywania poprzedniego 
protokołu);

K. mając na uwadze, że poczyniono postępy w walce z połowami NNN (połowy 
nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane) na wodach terytorialnych Gwinei 
Bissau, dzięki wzmocnieniu środków nadzoru w w.s.e. Gwinei Bissau, mianowicie 
tych związanych z FISCAP (nadzór i kontrola działalności połowowej), w tym z grupą 
obserwatorów i szybkich łodzi patrolowych; wciąż jednak istnieje problem 
niedociągnięć i luk, który należy rozwiązać, w tym odnośnie do systemu VMS 
(satelitarny system monitorowania statków);

L. mając na uwadze postępy w opisywaniu cech gatunków dennych w w.s.e. Gwinei 
Bissau, w szczególności sprawozdanie z oceny stad dennych w wyłącznej strefie 
ekonomicznej Gwinei Bissau ze stycznia 2019 r.;

M. mając na uwadze, że zalecenia wydane wcześniej przez Parlament nie zostały 
włączone do obecnego protokołu w sposób satysfakcjonujący;
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N. mając na uwadze, że Parlament musi być niezwłocznie i szczegółowo informowany 
o procedurach dotyczących protokołu lub jego odnawiania na wszystkich etapach 
procesu.

1. zwraca uwagę na znaczenie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE 
a Republiką Gwinei Bissau, zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot UE 
prowadzących połowy w wodach tego kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa jest 
możliwe i uważa, że w tym zakresie należy wykroczyć poza osiągnięcia poprzednich 
protokołów wykonawczych do tej umowy;

2. uważa, że poszczególne cele Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE 
a Republiką Gwinei Bissau nie zostały osiągnięte w równym stopniu: choć z jednej 
strony dzięki umowie statki UE uzyskały duże uprawnienia połowowe w w.s.e Gwinei 
Bissau, z których często korzystają europejscy armatorzy, to z drugiej strony wpływ 
umowy na rozwój lokalnego sektora rybołówstwa jest ogólnie niewystarczający 
i niezadowalający;

3. jest zdania, że wyzwaniem dla niniejszego protokołu jest zmiana sposobu zarządzania 
uprawnieniami połowowymi (przejście z zarządzania opartego na nakładzie 
połowowym na zarządzanie oparte na całkowitych dopuszczalnych połowach); wzywa 
Komisję do niezwłocznego wsparcia odpowiedniej i skutecznej zmiany sposobu 
zarządzania, aby zagwarantować niezbędną wiarygodność i skuteczność systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS) oraz przetwarzania 
danych dotyczących połowów;  

4. popiera potrzebę poczynienia znacznych postępów w rozwoju gwinejskiego sektora 
rybołówstwa oraz powiązanych gałęzi przemysłu i działalności oraz wzywa Komisję 
Europejską do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym przeprowadzenia 
ewentualnego przeglądu i zwiększenia wsparcia sektorowego przewidzianego 
w umowie oraz do stworzenia warunków dla zwiększenia poziomu wykorzystania 
tego wsparcia, tak aby zapewnić rzeczywiste odwrócenie tendencji obserwowanej 
w ostatnich dziesięcioleciach;

5. uważa, że cele Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką 
Gwinei Bissau nie zostaną osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do większego 
wykorzystania w Gwinei Bissau wartości dodanej wynikającej z eksploatacji zasobów 
rybnych tego kraju; wskazuje obszary, które UE powinna wesprzeć w pierwszej 
kolejności, udzielając niezbędnej pomocy technicznej i finansowej:

a. poprawa zdolności instytucjonalnych; 

b. budowa infrastruktur odpowiednich z punktu widzenia rybołówstwa 
i związanej z nim działalności, takich jak porty (przemysłowe i rzemieślnicze), 
miejsca wyładunku, przechowywania i przetwarzania ryb, targowiska, 
struktury dystrybucji i wprowadzania do obrotu, laboratoria analizy jakości;

c. zwiększenie potencjału lokalnych podmiotów działających w sektorze 
rybołówstwa przez zachęcanie ich do tworzenia organizacji rybaków;

d. szkolenie osób pracujących w sektorze rybołówstwa; 
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e. uznanie i wzmocnienie roli kobiet w rybołówstwie oraz wsparcie ich 
organizacji;

6. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie, aby w swoich strategiach 
politycznych w zakresie współpracy i oficjalnej pomocy rozwojowej wzięły pod 
uwagę to, że Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) i wsparcie sektorowe przewidziane 
w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Gwinei Bissau 
powinny się uzupełniać i współdziałać ze sobą, a tym samym przyczynić się do 
wzmocnienia lokalnego sektora rybołówstwa i umożliwić pełne sprawowanie przez 
ten kraj suwerennej kontroli nad własnymi zasobami; apeluje do Komisji, aby za 
pośrednictwem EFR i innych właściwych instrumentów ułatwiła podejmowanie 
działań niezbędnych do stworzenia infrastruktur, których budowa – oparta wyłącznie 
na wsparciu sektorowym w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów – nie 
jest możliwa ze względu na skalę i koszty; do takich infrastruktur należą m.in. porty 
rybackie (przemysłowe i rzemieślnicze);

7. wzywa Komisję Europejską do ustalenia w trybie pilnym i priorytetowym warunków 
wywozu produktów rybołówstwa Gwinei Bissau do UE, w szczególności w zakresie 
kontroli wymaganych warunków sanitarnych i certyfikacji laboratorium analitycznego 
(CIPA), ponieważ obowiązujący zakaz stanowi poważną barierę dla rozwoju 
lokalnego sektora rybołówstwa i w konsekwencji uniemożliwia osiągnięcie celów 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów;

8. popiera potrzebę zwiększenia wkładu umowy o partnerstwie w sprawie połowów na 
rzecz tworzenia bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w wymiarze lokalnym, czy 
to na statkach działających na podstawie umowy o partnerstwie w sprawie połowów, 
czy to w działalności połowowej, na wszystkich etapach łańcucha dostaw; uważa, że 
państwa członkowskie – przyczyniając się do budowania zdolności i kształcenia – 
mogą odegrać istotną rolę i aktywnie uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

9. jest zdania, że istnieje potrzeba poprawy ilości i jakości danych dotyczących 
wszystkich połowów (gatunków docelowych i przyłowów), stanu ochrony zasobów 
rybnych w w.s.e. Gwinei Bissau oraz, ogólnie, wpływu umowy o partnerstwie 
w sprawie połowów na ekosystemy, przy czym należy podjąć działania na rzecz 
rozwijania zdolności Republiki Gwinei Bissau do pozyskiwania takich danych; 
wzywa Komisję Europejską do wspierania sprawnego funkcjonowania organów 
odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania umowy, w tym wspólnego komitetu 
i wspólnego komitetu naukowego, oraz udziału stowarzyszeń rybaków trudniących się 
tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, związków zawodowych, 
przedstawicieli społeczności nadbrzeżnych i odpowiednich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego Gwinei Bissau;

10. uważa, że w obliczu możliwości zamknięcia łowisk lub nałożenia ograniczeń 
połowowych, w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru zasobów w oparciu o 
rzetelne opinie naukowe, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby 
lokalnego sektora rybołówstwa; 

11. popiera potrzebę usprawnienia zarządzania, kontroli i nadzoru w wyłącznej strefie 
ekonomicznej Gwinei Bissau oraz zwalczania połowów NNN, m.in. przez lepsze 
monitorowanie statków (za pomocą systemu VMS), aby zapewnić bardziej 
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zrównoważony charakter działalności połowowej;

12. apeluje do Komisji Europejskiej, aby przekazała Parlamentowi protokoły i wnioski 
z posiedzeń wspólnego komitetu, wieloletni program sektorowy, o którym mowa 
w art. 5 protokołu, wyniki odnośnych ocen rocznych, informacje na temat 
współdziałania tego programu ze strategicznym planem rozwoju rybołówstwa 
w Gwinei Bissau (2015–2020), a także protokoły i wnioski z posiedzeń wspólnego 
komitetu naukowego oraz informacje dotyczące połowów NNN w w.s.e. Gwinei 
Bissau, integracji podmiotów gospodarczych z UE w gwinejskim sektorze 
rybołówstwa (art. 10 protokołu) i kontroli wypełniania obowiązków przez armatorów 
(np. w odniesieniu do wkładu niepieniężnego przewidzianego w rozdziale V 
załącznika do protokołu); wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania 
protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia przekazała 
Parlamentowi pełne sprawozdanie z jego wdrożenia;

13. wzywa Komisję Europejską do pełniejszego uwzględnienia zaleceń obecnie zawartych 
w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau, uwzględniając je w szczególności w procedurach związanych z odnowieniem 
protokołu;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie i Komisji Europejskiej, jak również rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Gwinei Bissau.


