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Zdaniem kontrolerów UE Komisja „ogólnie dobrze
zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów”,
lecz należy usunąć pewne uchybienia
Jak wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
uchybienia w zarządzaniu umowami o partnerstwie w sprawie połowów zawieranymi
z państwami trzecimi w Afryce i w regionie Oceanu Indyjskiego prowadzą do wzrostu
cen niektórych gatunków poławianych ryb. Jednocześnie brak wiarygodnych danych
utrudnia Komisji Europejskiej dopilnowanie, by statki UE poławiały wyłącznie nadwyżki
zasobów rybnych krajów partnerskich.
Na podstawie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE płaci za uzyskanie
dostępu do łowisk tych państw dla swojej floty zewnętrznej. Umowy te mają na celu
upowszechnianie zrównoważonego korzystania z zasobów rybnych, zapewnienie stabilnych ram
prawnych dotyczących dostępu floty UE do łowisk oraz wspieranie zarządzania rybołówstwem
w krajach partnerskich. Komisja Europejska prowadzi negocjacje w sprawie dostępnych zasobów
rybnych i wielkości połowów, płatności dokonywanych przez UE oraz obowiązujących warunków.
Kontrolerzy UE dokonali oceny negocjacji i realizacji umów, monitorowania połowów przez
Komisję oraz wyboru i kontroli finansowanych działań.
Według ustaleń kontrolerów, mimo że Komisja ogólnie dobrze zarządzała umowami,
wynegocjowany tonaż był często wyższy niż połowy zgłaszane w poprzednich okresach, co
regularnie prowadzi do niepełnego wykorzystania uprawnień. W związku z tym, że UE dokonuje
płatności w pełnej kwocie niezależnie od wielkości rzeczywistych połowów, faktyczny koszt był
często wyższy od wynegocjowanej ceny. Na przykład faktyczny koszt tony tuńczyka odłowionego
w Mozambiku w 2013 r. był około sześciokrotnie wyższy od cen wynegocjowanych.
Umowy mają zapewniać zrównoważony charakter połowów dzięki temu, że umożliwiają statkom
UE połów jedynie nadwyżek zasobów rybnych krajów partnerskich. Kontrolerzy mają jednak
wątpliwości, czy tak zwaną „nadwyżkę” można obliczyć w sposób wiarygodny, ze względu na brak
wiarygodnych informacji na temat zasobów rybnych.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Brak też było wiarygodnych, spójnych i kompletnych danych dotyczących rzeczywistych połowów
dokonywanych przez flotę UE, gdyż istniały znaczne rozbieżności między danymi przekazywanymi
przez państwa członkowskie, danymi Komisji i danymi uzyskanymi z ocen wykonania umów.
Komisja miała ograniczone możliwości kontrolowania działań faktycznie realizowanych przez
kraje partnerskie w ramach wsparcia sektorowego, które różniły się niekiedy od działań
uzgodnionych pierwotnie.
– Te uchybienia można i trzeba wyeliminować, jeśli chcemy, by umowy o partnerstwie w sprawie
połowów skutecznie przyczyniały się do zrównoważonego rybołówstwa w krajach partnerskich
i jednocześnie gwarantowały aktywność naszej floty połowowej – powiedział Jan Kinšt, członek
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie.
W sprawozdaniu Trybunał zaleca Komisji między innymi, aby:
•

•
•

uwzględniła podczas negocjacji nowych uprawnień poprzednie poziomy ich
wykorzystania, a także dążyła do tego, by w większym stopniu uzależnić wysokość opłat
z tytułu praw dostępu do zasobów rybnych od faktycznej wielkości połowów, dbając
jednocześnie o to, by nie zakłócić działalności połowowej;
dopilnowała, by nowa baza danych dotyczących połowów była w pełni wykorzystywana
przez państwa członkowskie bandery i dostarczała wiarygodnych danych o połowach,
które można monitorować i aktualizować;
zaproponowała wymogi kwalifikowalności na potrzeby nowych umów, tak aby umożliwić
dokonywanie oceny działań rozważanych do objęcia finansowaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 11/2015 „Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie
w sprawie połowów?” jest obecnie dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim
i hiszpańskim (wkrótce będą dostępne również pozostałe wersje językowe).
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