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***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu 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 – 2019/0090(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt 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 wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 i 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C9‑0011/2019), 

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …1 w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju oraz Komisję Budżetową,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9‑0012/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Gwinei Bissau.

1 Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.
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UZASADNIENIE

Republika Gwinei Bissau

Gwinea Bissau ma 1,8 miliona mieszkańców wywodzących się z 11 grup etnicznych. Połowa 
ludności żyje na obszarach miejskich. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie. Około 60 % 
ludności stanowią osoby w wieku poniżej 25 lat. Kraj ten charakteryzuje się zarówno 
wysokim wskaźnikiem dzietności, jak i wysokim wskaźnikiem umieralności niemowląt (54,8 
zgonów na tysiąc urodzeń). Ponad 40 % ludności jest analfabetami. W ramach wskaźnika 
rozwoju społecznego ONZ kraj ten zajmuje 178. miejsce na 188. miejsc (UNDP, 2015).

Krajowe zasoby naturalne zawsze stanowiły podstawę gospodarki Gwinei Bissau. Udział 
rolnictwa w krajowym PKB i w wywozie wynosi odpowiednio 56 % i 90 %, a rolnictwo 
opiera się na jednej uprawie – orzechów nerkowca. Jednym z głównych wyzwań stojących 
przed tym krajem jest zróżnicowanie produkcji.

Pomimo względnej obfitości zasobów rybnych w wyłącznej strefie ekonomicznej Gwinei 
Bissau sektor rybołówstwa w stosunkowo niewielkim stopniu przyczynia się do wzrostu 
zamożności tego kraju i stanowi zaledwie 3,5 % PKB.

W 2008 r. prawie jedna trzecia dochodów publicznych pochodziła od tzw. darczyńców 
międzynarodowych, a około jedną trzecią tej pomocy przekazała Unia Europejska. Środki 
przekazane w ramach Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską 
a Republiką Gwinei Bissau (w jej najnowszym brzmieniu) jako rekompensata z tytułu 
dostępu do zasobów w znacznym stopniu przyczynia się do wzmocnienia krajowych 
finansów publicznych tego kraju.

Struktura dochodów publicznych może stać się bardziej niestabilna wraz z wygaśnięciem 
jednostronnie przyznanych preferencji taryfowych i wejściem w życie tzw. umów o 
partnerstwie gospodarczym, które, oprócz innych ograniczeń w rozwoju kraju, spowodują 
potencjalny spadek dochodów.

Istnienie szerokiej platformy kontynentalnej nawadnianej rzekami oraz sezonowe wypływanie 
wód głębinowych („upwelling”) przyczyniają się do bogactwa zasobów rybnych, w tym 
gatunków przybrzeżnych i oceanicznych.

Główne łowiska o wartości handlowej obejmują gatunki ryb dennych, małe gatunki 
pelagiczne, duże gatunki pelagiczne migrujące, skorupiaki (krewetki, w tym głębinowe) i 
głowonogi (kalmary i ośmiornice).

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, w tym połowy na własne potrzeby, stanowi 
źródło utrzymania kilku tysięcy rybaków (liczba ta różni się w zależności od szacunków), z 
których część pochodzi z krajów sąsiadujących, i ich rodzin. Trzy czwarte spośród prawie 1 
500 łodzi zarejestrowanych w 2009 r. stanowiły łodzie typu kanu (wykonane z pni drzew).

Handel produktami rybołówstwa z Unią Europejską jest utrudniony z uwagi na utrzymującą 
się mimo dokładania wszelkich starań niezdolność tego kraju do przestrzegania unijnych 
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norm sanitarnych. Wzmocnienie zdolności Gwinei Bissau w tym obszarze poprzez 
utworzenie laboratorium analiz i kontroli jakości (w lipcu 2014 r.) i zakończenie długiego 
procesu akredytacji tego laboratorium mogłoby zgodnie z oczekiwaniami przyczynić się do 
zmiany sytuacji. 

Umowa w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau

Pierwsza umowa w sprawie połowów między Republiką Gwinei Bissau a Wspólnotą 
Europejską została zawarta w 1980 r. Od tego czasu floty państw członkowskich EWG/UE 
miały dostęp do uprawnień do połowów na wodach Gwinei Bissau. W 2007 r. obie strony 
podpisały Umowę o partnerstwie w sprawie połowów. Od tej pory kolejne protokoły 
wykonawcze do tej umowy są w sposób dorozumiany odnawiane lub negocjowane. Umowa 
została zawieszona z inicjatywy UE na okres od kwietnia 2012 r. do października 2014 r. po 
wojskowym zamachu stanu. Podczas niedawnych negocjacji w sprawie Protokołu 
stwierdzono, że konieczne jest zaktualizowanie rekompensat finansowych związanych z 
uprawnieniami do połowów przyznawanymi flotom UE w ramach tego Protokołu.

Obowiązujący protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) jest stosowany 
tymczasowo od daty jego podpisania, tj. od dnia 15 listopada 2018 r. Umowa w sprawie 
połowów umożliwia statkom z kilku państw członkowskich UE prowadzenie połowów na 
wodach Gwinei Bissau. 

W Protokole określono uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: trawlery 
krewetkowe zamrażalnie, trawlery zamrażalnie do połowów ryb i głowonogów, trawlery do 
połowów małych gatunków pelagicznych, sejnery-zamrażalnie do połowu tuńczyka i 
taklowce, tuńczykowce do połowów wędami. W odniesieniu do pierwszych trzech kategorii 
uprawnienia do połowów są wyrażane jako nakład połowowy (GRT) przez okres dwóch 
pierwszych lat oraz jako limit połowowy (TAC) przez okres ostatnich trzech lat. 

Jest to umowa wielogatunkowa, która obejmuje tuńczyka, a także głowonogi, krewetki i 
gatunki denne. Umowa ta należy do pakietu umów o partnerstwie w sprawie połowów 
tuńczyka w Afryce Zachodniej i jest jedną z trzech umów dotyczących połowów 
wielogatunkowych w regionie (pozostałe dwie to umowy z Marokiem i z Mauretanią).

Uprawnienia do połowów określono w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i 
zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). 

Wkład UE obejmuje wpłaty od armatorów i dotacje finansowe UE pochodzące ze środków 
publicznych. Roczny wkład finansowy UE ze środków publicznych wynosi 15 600 000 EUR i 
jest sumą dwóch składników:

a) kwoty za dostęp do zasobów rybnych dla kategorii określonych w Protokole, ustalonej 
na 11 600 000 EUR rocznie, przez cały okres obowiązywania Protokołu; 

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa i niebieskiej gospodarki Gwinei 
Bissau w wysokości 4 000 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania Protokołu.

Sprawozdawca wyraża nadzieję, że nowy protokół umożliwi UE i Republice Gwinei Bissau 
bliższą współpracę w celu promowania zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych na 
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wodach Gwinei Bissau i wspierania wysiłków tego kraju na rzecz rozwoju krajowego sektora 
rybołówstwa i obszarów pokrewnych. 

Rezultaty osiągnięte w ramach poprzedniego Protokołu są przeciętne. W przypadku każdego 
euro zainwestowanego zgodnie z niniejszą Umową wygenerowano łączną wartość dodaną w 
wysokości 2,02 EUR: 42 % dla UE, 38 % dla krajów AKP i 20 % dla Gwinei Bissau. W 
związku z tym uzasadnione i racjonalne jest oczekiwanie władz Gwinei Bissau dotyczące 
zwiększenia zdolności uzyskiwania wartości dodanej generowanej dzięki Umowie.

Mimo że UE i Gwinea Bissau zawierają umowy w sprawie połowów od początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, współpraca na rzecz rozwoju w ramach tych umów 
(wsparcie sektorowe) nie przyniosła zbyt wielu rezultatów. W gwinejskim lokalnym sektorze 
rybołówstwa i w obszarze działań pokrewnych niewiele się zmieniło.

Ze względu na brak infrastruktury połowy dokonywane przez statki UE nie są 
wyładowywane, przetwarzane ani wprowadzane do obrotu w Gwinei Bissau. Preferowany 
jest port w Dakarze w Senegalu.

Niedawne inwestycje w infrastrukturę, a także w port rybacki dla tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego (wyładunek i przetwarzanie) w Alto Bandim, realizowane przez 
Afrykański Bank Rozwoju i innych inwestorów (np. Chiny), stanowią dla tego kraju szansę, 
ale są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb. Budowa infrastruktury do wyładunku, 
przechowywania i przetwarzania ryb do użytku przez floty przemysłowe prowadzące 
działalność na wodach Gwinei Bissau miałaby szczególne znaczenie nie tylko dla celów 
operacyjnych, ale również dla rozwoju sektora rybołówstwa w tym kraju, a także 
umożliwiłaby tworzenie targowisk, struktur dystrybucji i wprowadzania do obrotu oraz 
laboratoriów do celów analizy jakości. 

Sprawozdawca jest zdania, że Umowa powinna przyczynić się do zwiększenia 
samowystarczalności tego kraju, do wspierania jego strategii rozwoju oraz do 
zagwarantowania jego suwerenności. 

Sprawozdawca zaleca w związku z tym, aby Parlament wyraził zgodę na podpisanie 
Protokołu, biorąc pod uwagę jego znaczenie zarówno dla Republiki Gwinei Bissau, jak i dla 
flot UE prowadzących działalność na wodach tego kraju.

Sprawozdawca uważa jednak, że potrzebna jest bardziej szczegółowa ocena i analiza tej 
Umowy, jej kontekstu historycznego i perspektyw na przyszłość. Z uwagi na rolę i 
uprawnienia Parlamentu w tej dziedzinie sprawozdawca uważa za stosowne i konieczne 
przyjęcie rezolucji nieustawodawczej w sprawie umowy w celu sformułowania uwag i 
zaleceń, które Komisja Europejska powinna brać pod uwagę podczas obowiązywania 
Protokołu (co niestety nie zawsze miało miejsce w przeszłości).

Oprócz kwestii wymienionych powyżej sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na następujące 
aspekty wymagające szczególnej uwagi.

Umowa powinna wspierać rzeczywisty i zrównoważony rozwój gwinejskiego sektora 
rybołówstwa oraz związanych z nim sektorów i rodzajów działalności, poprzez zwiększanie 
pozostającej w kraju wartości dodanej generowanej w wyniku eksploatacji jego zasobów 
naturalnych.
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Potrzebna jest lepsza koordynacja wsparcia sektorowego udzielanego na podstawie Umowy w 
sprawie połowów z instrumentami dostępnymi w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, 
mianowicie z Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR), poprzez odpowiednie planowanie 
krajowe bądź planowanie regionalne na rzecz Afryki Zachodniej. Sprawozdawca pragnie 
skorzystać z okazji, aby zwrócić uwagę Komisji na potrzebę wspierania za pośrednictwem 
EFR badań, projektów i budowy infrastruktury pomocniczej dla sektor rybołówstwa, a w 
szczególności przemysłowego portu rybackiego do wyładunku, przechowywania i 
przetwarzania ryb. 

Sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska powinna podjąć niezbędne działania, w tym 
dokonać ewentualnego przeglądu i zwiększenia wsparcia sektorowego w ramach umowy, a 
ponadto znaleźć nowe lepsze sposoby zwiększenia poziomu wykorzystania tego wsparcia – 
aby zmienić negatywną tendencję utrzymującą się w ostatnich dziesięcioleciach. Pewne 
pozytywne zmiany zaobserwowane w ostatnich latach wymagają podejmowania nieustannych 
wysiłków, aby mogły przynieść wymierne i trwałe rezultaty.

Podobnie jak w przypadku innych państw w regionie, potrzebne są szczegółowe i bardziej 
wiarygodne dane dotyczące połowów, stanu ochrony zasobów rybnych i ogólnie stanu 
ekosystemów. W miarę możliwości należy wspierać Gwineę Bissau, tak aby mogła rozwijać 
własne zdolności w zakresie uzyskiwania takich danych. To samo odnosi się do zdolności w 
zakresie nadzoru i kontroli w gwinejskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, przy czym ciągłym 
wyzwaniem pozostaje walka z połowami NNN (nielegalnymi, nieraportowanymi i 
nieuregulowanymi).

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że Parlament Europejski powinien na każdym etapie być w 
pełni i natychmiast informowany o procedurach związanych z Protokołem oraz o jego 
odnawianiu i wdrażaniu zgodnie z rezolucją nieustawodawczą załączoną do niniejszego 
zalecenia.
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20.12.2019

OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania 
Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei 
Bissau (lata 2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019– 2019/0090(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Caroline Roose

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką 
Gwinei Bissau jest porozumieniem mieszanym, które weszło w życie 15 kwietnia 2008 r. 
Ostatni protokół do umowy wszedł w życie 24 listopada 2014 r. i wygasł 23 listopada 2017 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 spójności polityki między WPRyb a celami Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju.

Łączny przydział środków na nowy protokół wynosi 15 600 000 EUR rocznie. Kwota ta 
dzieli się na dwie części: 11 600 000 EUR rocznie na dostęp do zasobów rybnych w 
odniesieniu do kategorii określonych w protokole oraz 4 000 000 EUR rocznie na wsparcie 
rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa i niebieskiej gospodarki Republiki Gwinei Bissau.

W odniesieniu do wsparcia sektorowego należy zauważyć, że kwota ta powinna przyczynić 
się do wdrożenia krajowej strategii w dziedzinie rybołówstwa i niebieskiej gospodarki, 
w szczególności dzięki poprawie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności połowowej; 
zwiększeniu stanu wiedzy naukowej na temat zasobów rybnych; wsparciu społeczności 
lokalnych, rozwoju infrastruktury, zacieśnieniu współpracy międzynarodowej oraz 
wspieraniu niebieskiej gospodarki.  

Sprawozdawczyni uważa, że nowy protokół może przyczynić się do promowania 
odpowiedzialnej i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i jest spójny z celami 
porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i współpracy na rzecz 
rozwoju.

Podkreśla ona znaczenie działania na rzecz ochrony ekosystemów i zachowania stad powyżej 
poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów, ponieważ bardziej 
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obfite zasoby rybne są istotnym warunkiem umożliwiającym rozwijanie się społeczności 
nadbrzeżnych zajmujących się rybołówstwem w państwach trzecich, zgodnie z dobrowolnymi 
wytycznymi FAO na rzecz zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. 

Należy również zwrócić większą uwagę na umocnienie kontroli działalności połowowej 
i nadzoru nad nią w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnych połowów.

******

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 Gwinei Bissau (lata 2019–2024).
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu 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 – 2019/0090(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką 
Gwinei Bissau1 weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2008 r. Komisja przeprowadziła negocjacje 
z rządem Republiki Gwinei Bissau, które zaowocowały zawarciem nowego protokołu, 
parafowanego dnia 15 listopada 2018 r. i uchylającego poprzedni protokół, który wygasł w dniu 
23 listopada 2017 r.

Nowy protokół przewiduje zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów na wodach 
Republiki Gwinei Bissau w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i przy uwzględnieniu 
zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). W nowym 
protokole uwzględniono wyniki oceny ostatniego protokołu (na lata 2014–2017) oraz 
perspektywicznej oceny potrzeby zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili 
eksperci zewnętrzni. Protokół umożliwi także Unii Europejskiej oraz Republice Gwinei Bissau 
bliższą współpracę na rzecz propagowania rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach 
Gwinei Bissau oraz pozwoli wesprzeć wysiłki Gwinei Bissau na rzecz rozwoju niebieskiej 
gospodarki, co leży w interesie obu stron.

Protokół przewiduje uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

a) trawlery zamrażalnie do połowu krewetek;

b) trawlery zamrażalnie do połowu ryb i głowonogów;

c) trawlery do połowu małych gatunków pelagicznych;

d) sejnery zamrażalnie do połowu tuńczyka i taklowce;

e) klipry tuńczykowe.

W odniesieniu do pierwszych trzech kategorii uprawnienia do połowów wyraża się jako nakład 
połowowy na dwa pierwsze lata oraz jako limit połowowy na ostatnie trzy lata.

Negocjacje nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką 

1 Dz.U. L 342 z 17.12.2007, s. 5.
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Gwinei Bissau wpisują się w ramy działań zewnętrznych UE wobec krajów AKP oraz 
uwzględniają w szczególności cele Unii w zakresie poszanowania zasad demokracji i praw 
człowieka. Protokół obejmuje okres pięciu lat począwszy od daty jego tymczasowego wejścia 
w życie.

Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 15 600 000 EUR wyliczono 
na podstawie:

 kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych dla kategorii określonych w protokole, którą 
to kwotę ustalono na 11 600 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania protokołu;

 wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa i niebieskiej gospodarki Republiki 
Gwinei Bissau na kwotę 4 000 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania 
protokołu. Wsparcie to jest zgodne z celami polityki krajowej Republiki Gwinei Bissau 
w dziedzinie zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi 
przez cały okres obowiązywania protokołu.

Przyczyni się ono do realizacji krajowej strategii na rzecz rybołówstwa i niebieskiej 
gospodarki. Ma ono na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi i rozwój sektora, 
w szczególności poprzez: – wzmocnienie: (i) monitorowania i kontroli działalności połowowej 
i nadzoru nad nią (w tym w drodze zainstalowania i uruchomienia systemu elektronicznej 
rejestracji i elektronicznego raportowania); (ii) gromadzenia i przetwarzania danych do celów 
naukowych oraz zdolności w zakresie analizy i oceny zasobów rybnych i łowisk; (iii) zdolności 
operatorów sektora rybołówstwa; (iv) współpracy międzynarodowej; – wsparcie tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; poprawę warunków wywozu produktów 
rybołówstwa oraz wspieranie inwestycji w tym sektorze; rozwój infrastruktury mającej istotne 
znaczenie dla rybołówstwa; wspieranie niebieskiej gospodarki i rozwoju akwakultury.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i płatności ustala się w ramach rocznej procedury 
budżetowej, w tym na pozycję rezerwy na protokoły, które nie weszły jeszcze w życie na 
początku roku2.

Komisja byłaby upoważniona do zatwierdzania, w imieniu Unii, zmian do protokołu 
przyjmowanych przez wspólny komitet utworzony 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 
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Wspólnotą Europejską 
a Republiką Gwinei Bissau i protokołu wykonawczego do tej umowy.

2 Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych 
(2013/C 373/01).
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