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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v 
ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08928/2019),

– ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med 
Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (088942019)

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43, 
točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C9–0011/2019), 

– ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...1 o predlogu sklepa,

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0012/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Gvineje Bissau.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.
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OBRAZLOŽITEV

Republika Gvineja Bissau

Gvineja Bissau ima 1,8 milijona prebivalcev iz 11 etničnih skupin. Polovica prebivalcev živi 
na urbanih območjih in pričakuje se, da bo njihovo število še naraslo. Približno 60 % 
prebivalcev je mlajših od 25 let. Država ima visoko stopnjo rodnosti, a tudi umrljivosti 
dojenčkov (54,8 smrti na tisoč rojstev). Več kot 40 % prebivalcev je nepismenih. Gvineja 
Bissau je po indeksu človekovega razvoja OZN na 178. mestu med 188 državami (UNDP, 
2015).

Temelj njenega gospodarstva so že od nekdaj domači naravni viri. Delež kmetijstva v 
nacionalnem BDP je 56 %, v izvozu pa 90 %, in usmerjeno je v en sam pridelek – indijske 
oreške. Eden od glavnih izzivov za državo je diverzifikacija pridelave.

Ribiški sektor kljub sorazmerni številčnosti ribolovnih virov v izključni ekonomski coni 
Gvineje Bissau prispeva razmeroma malo k njenemu bogastvu, saj predstavlja le 3,5 % BDP.

Leta 2008 so skoraj tretjino javnih prihodkov zagotovili mednarodni donatorji, od tega 
tretjino EU. Financiranje iz sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Gvinejo 
Bissau (in iz sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, ki ga je nadomestil) kot 
nadomestilo za dostop do virov veliko prispeva k javnim financam te države.

Struktura javnih prihodkov bo verjetno postala šibkejša, ko bodo potekli enostransko 
dodeljeni tarifni preferenciali in ko bodo začeli veljati tako imenovani sporazumi o 
gospodarskem partnerstvu, kar bo poleg drugih ovir za razvoj države pomenilo nevarnost 
izpada prihodkov.

Velik epikontinentalni pas, kamor se zlivajo reke, ter sezonsko dvigovanje oceanskih tokov 
("upwelling") prispevata k bogatim staležem tako priobalnih kot oceanskih vrst rib.

Med glavne staleže s tržno vrednostjo spadajo pridnene ribje vrste, male pelagične ribe, velike 
selivske pelagične ribe, lupinarji (kozice, tudi z odprtega morja) in glavonožci (lignje in 
hobotnice).

Mali ribolov, vključno s samooskrbnim ribolovom, omogoča preživetje več tisoč ribičem in 
njihovim družinam (številke se razlikujejo glede na različne ocene), med katerimi so ribiči iz 
sosednjih držav. Tri četrtine od okoli 1500 plovil, popisanih leta 2009, je bilo kanujev, 
narejenih iz drevesnih debel.

Trgovina z ribiškimi proizvodi z Evropsko unijo se sooča s težavami, ker Gvineja Bissau 
kljub velikim naporom ne dosega zdravstvenih standardov EU. Upati je, da se bo z okrepitvijo 
zmogljivosti Gvineje Bissau na tem področju, zlasti z ustanovitvijo in – po dolgem postopku 
– akreditacijo laboratorija za nadzor kakovosti in analizo (julija 2014), to stanje izboljšalo. 

Sporazum o ribolovu med EU in Gvinejo Bissau
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Prvi sporazum o ribolovu sta Republika Gvineja Bissau in Evropska skupnost sklenili že leta 
1980. Ladjevje držav članic EGS/EU ima vse od takrat dostop do ribolovnih možnosti v 
vodah Gvineje Bissau. Leta 2007 sta obe strani podpisali sporazum o partnerstvu v ribiškem 
sektorju. Od takrat je bilo tiho podaljšanih in/ali izpogajanih več zaporednih protokolov o 
izvajanju sporazuma. Med aprilom 2012 in oktobrom 2014 je bilo izvajanje sporazuma zaradi 
vojaškega udara prekinjeno na pobudo EU. Pred kratkim je bila v pogovorih o protokolu 
poudarjena potreba po pregledu finančnih prispevkov, zagotovljenih v zameno za ribolovne 
možnosti za flote EU v skladu s Protokolom.

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo 
in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) se je začel začasno uporabljati na dan podpisa, tj. 
15. novembra 2018. Sporazum o ribolovu plovilom iz številnih držav članic EU omogoča 
ribolov v vodah Gvineje Bissau. 

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije: zamrzovalna plovila z vlečno 
mrežo za ribolov kozic, zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic in 
glavonožcev, plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib, zamrzovalna plovila za 
ribolov tuna in plovila s parangalom in plovila za ribolov tuna z ribiško palico. Za prve tri 
kategorije so ribolovne možnosti za prvi dve leti izražene v ribolovnem naporu (BRT), za 
zadnja tri leta pa v omejitvi ulova (TAC). 

Sporazum vključuje več vrst, in sicer tuna, glavonožce, kozice in pridnene vrste. Sporazum je 
del mreže sporazumov o ribolovu tunov v zahodni Afriki in je eden od le treh sporazumov v 
tej regiji, ki se nanašajo na več vrst (tovrstna sporazuma sta sklenjena tudi z Marokom in 
Mavretanijo).

Ribolovne možnosti, določene v sporazumu, temeljijo na najboljšem razpoložljivem 
znanstvenem mnenju in priporočilih Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku 
(ICCAT). 

Prispevek EU zajema plačila lastnikov plovil in javni finančni prispevek. Letni javni finančni 
prispevek EU znaša 15 600 000 EUR in vključuje:

(a) znesek za dostop do ribolovnih virov za kategorije, določene v protokolu, v višini 
11 600 000 EUR letno za celotno obdobje veljavnosti protokola; 

(b) podporo razvoju sektorske ribiške politike in modrega gospodarstva Gvineje Bissau v 
višini 4 000 000 EUR letno za celotno obdobje veljavnosti protokola.

Poročevalec upa, da bo novi protokol omogočil tesnejše sodelovanje med EU in Republiko 
Gvinejo Bissau, da bi spodbudili trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v vodah Gvineje 
Bissau ter podprli prizadevanja te države za razvoj nacionalnega ribiškega sektorja in z njim 
povezanih področij. 

Rezultati prejšnjega protokola so bili zgolj povprečni. Vsak euro, vložen v okviru sporazuma, 
je prinesel 2,02 EUR skupne dodane vrednosti: 42 % za EU, 38 % za države AKP in 20 % za 
Gvinejo Bissau. Vlada Gvineje Bissau zato upravičeno pričakuje, da bi lahko povečala svoj 
delež dodane vrednosti, ki jo prinaša sporazum.
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Kljub temu, da EU in Gvineja Bissau na področju ribištva sodelujeta že od začetka 80-ih let 
prejšnjega stoletja, pa je bilo na področju razvojnega sodelovanja (sektorska podpora) doslej 
opazno malo rezultatov. Lokalnemu ribiškemu sektorju in z njim povezanim dejavnostim 
sporazumi niso prinesli bistvenega razvoja.

Zaradi pomanjkanja infrastrukture se ulov plovil EU ne iztovarja in se ne predeluje ali trži v 
Gvineji Bissau, plovila raje izberejo Dakar v Senegalu.

Nedavne naložbe Afriške razvojne banke in drugih vlagateljev (npr. Kitajske) v infrastrukturo 
ter ribiško pristanišče za mali ribolov (za iztovarjanje in predelavo) v Alto Bandimu prinašajo 
priložnosti za Gvinejo Bissau, vendar ne zadoščajo za zadovoljitev potreb. Zlasti pomemben 
bi bil razvoj infrastrukture za iztovarjanje, skladiščenje in predelavo rib, namenjene 
industrijskemu ladjevju, ki deluje v vodah Gvineje Bissau, saj ne bi prinesel le operativnih 
koristi, temveč bi prispeval tudi k razvoju ribiškega sektorja v državi in omogočil oblikovanje 
trgov, distribucijskih in tržnih struktur ter laboratorijev za analizo kakovosti. 

Poročevalec meni, da bi moral sporazum prispevati k večji samozadostnosti države, podpirati 
njeno razvojno strategijo in ji zagotavljati suverenost. 

Zato priporoča, naj Parlament odobri sklenitev tega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu in protokola k sporazumu, saj sta zelo pomembna za Republiko Gvinejo Bissau in 
ladjevje EU, ki že lovi v njenih vodah.

Vendar meni, da potrebujemo podrobnejšo oceno in študijo tega sporazuma, njegovega 
dosedanjega izvajanja in prihodnje perspektive. Glede na vlogo in pristojnosti Parlamenta na 
tem področju poročevalec meni, da je primerno in potrebno sprejeti nezakonodajno resolucijo 
o tem sporazumu ter vanjo vključiti pripombe in priporočila, ki naj jih Komisija upošteva v 
času veljavnosti sedanjega protokola (česar doslej žal ni vedno storila).

Poročevalec želi opozoriti na naslednja vprašanja, ki poleg že navedenega zahtevajo posebno 
pozornost.

Sporazum mora spodbujati resnično trajnostni razvoj ribiškega sektorja Gvineje Bissau ter z 
njim povezanih industrijskih in drugih dejavnosti, da bo v državi ostalo več dodane vrednosti 
od izkoriščanja njenih naravnih virov.

Vzpostaviti je treba boljšo povezavo med pomočjo sektorju na podlagi ribiškega sporazuma in 
instrumenti, ki so na voljo v okviru razvojnega sodelovanja, zlasti Evropskega razvojnega 
sklada, bodisi prek ustreznih nacionalnih programov bodisi regionalnih programov za 
zahodnoafriško regijo. Poročevalec želi ob tej priložnosti Komisijo opozoriti, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada spodbujati študije, projekte in gradnjo infrastrukture za 
podporo ribiškemu sektorju, zlasti industrijskega ribiškega pristanišča, ki bi zagotavljalo 
zmogljivosti za iztovarjanje, skladiščenje in predelavo rib. 

Poročevalec meni, da mora Evropska komisija sprejeti ukrepe, s katerimi bi obrnila trend 
nizke stopnje črpanja sektorske podpore v zadnjih desetletjih (tudi morebitni pregled in 
okrepitev tistega sklopa sporazuma, ki zadeva sektorsko podporo, ter opredelitev novih, 
učinkovitejših načinov za povečanje stopnje črpanja te podpore). Nadaljevati je treba 
prizadevanja za zagotovitev podpore nekaterim pozitivnim premikom v zadnjih nekaj letih, da 
bodo prinesli vidne in trajne rezultate.
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Kot velja za druge države v regiji, potrebujemo podrobne in zanesljivejše podatke o ulovu, 
stanju ohranjenosti ribolovnih virov in stanju ekosistemov na splošno. Gvineji Bissau bi bilo 
treba pomagati, kolikor je mogoče, da razvije lastne zmogljivosti za pridobivanje teh 
podatkov. Enako velja za zmogljivosti nadzora izključne ekonomske cone Gvineje Bissau, saj 
je boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu stalni izziv.

Poročevalec na koncu poudarja, da bi moral biti Evropski parlament v vseh fazah v celoti in 
nemudoma obveščen o postopkih, povezanih s protokolom, njegovim podaljšanjem in 
njegovim izvajanjem, kot je podrobno opisano v nezakonodajni resoluciji, priloženi temu 
priporočilu.
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20.12.2019

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 
sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Pripravljavka mnenja: Caroline Roose

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo 
Bissau (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je mešani sporazum, ki je začel veljati 15. aprila 
2008. Zadnji protokol k Sporazumu je začel veljati 24. novembra 2014 in prenehal veljati 
23. novembra 2017.

Prav tako kot stari protokol mora biti tudi novi, ki zajema obdobje 2019–2024, skladen z 
uredbo o skupni ribiški politiki, ki poudarja zlasti trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, 
hkrati pa priznava pomembnost usklajenosti politik med skupno ribiško politiko in cilji Unije 
na področju razvojnega sodelovanja.

Finančni prispevek za novi protokol znaša 15.600.000 EUR letno. Ta skupni znesek je 
razdeljen na 11.600.000 EUR na leto za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola 
in 4.000.000 EUR na leto za podporo razvoju sektorske ribiške politike in modrega 
gospodarstva Gvineje Bissau.

Kar se tiče sektorske podpore, je namen teh sredstev prispevati k izvajanju nacionalne 
strategije za ribištvo in modro gospodarstvo, zlasti s krepitvijo spremljanja, kontrole in 
nadzora ribolovnih dejavnosti, krepitvijo znanstvenega znanja o ribolovnih virih, podpiranjem 
lokalnih skupnosti, razvojem infrastrukture, krepitvijo mednarodnega sodelovanja in 
podpiranjem modrega gospodarstva. 

Pripravljavka mnenja meni, da bo lahko novi protokol spodbujal odgovorno in trajnostno 
izkoriščanje ribolovnih virov ter da je v skladu s cilji sporazumov o trajnostnem ribolovu in 
razvojnem sodelovanju.

Poudarja tudi pomen spodbujanja varovanja ekosistemov in ohranjanja ribjih staležev nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, saj so obilnejši ribji staleži – v skladu s 
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prostovoljnimi smernicami FAO za trajnostni mali ribolov – pomemben pogoj za razvoj 
obalnih ribiških skupnosti. 

Poleg tega pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba bolj poudariti krepitev nadzora in 
kontrole ribolovnih dejavnosti, da bi se lahko učinkoviteje borili proti nezakonitemu ribolovu.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev osnutka 
sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju 
med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024).
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26.11.2019

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 
sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Pripravljavec mnenja: José Manuel Fernandes

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo 
Bissau1 je začel veljati 15. aprila 2008. Komisija je z vlado Republike Gvineje Bissau opravila 
pogajanja, ki so privedla do novega protokola, ki je bil parafiran 15. novembra 2018 in 
razveljavlja prejšnji protokol, ki je prenehal veljati 23. novembra 2017.

Z novim protokolom so plovilom Unije zagotovljene ribolovne možnosti v vodah Gvineje 
Bissau na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju 
priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Pri novem protokolu 
se upoštevajo rezultati ocene zadnjega protokola (2014–2017) in v prihodnost usmerjene ocene 
smotrnosti sklenitve novega protokola. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo 
Evropski uniji in Republiki Gvineji Bissau omogočil tudi tesnejše sodelovanje pri spodbujanju 
odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Gvineje Bissau in podpiranje prizadevanj 
te države za razvoj njenega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

(a) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov kozic;

(b) zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za ribolov rib kostnic in glavonožcev;

(c) plovila z vlečno mrežo za ribolov malih pelagičnih rib;

(d) zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s parangalom;

(e) plovila za ribolov tuna z ribiškimi palicami.

Za prve tri kategorije so ribolovne možnosti za prvi dve leti izražene v ribolovnem naporu, za 
zadnja tri leta pa v omejitvi ulova.

Pogajanja o novem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Gvinejo Bissau 
so del zunanjega delovanja Unije v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Pri 

1 UL L 342, 17.12.2007, str. 5.
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teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel in 
človekovih pravic. Protokol zajema petletno obdobje od datuma začetka njegove začasne 
uporabe.

Letni finančni prispevek Evropske unije je 15.600.000 EUR in temelji na:

 letnem znesku za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola v višini 
11.600.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola;

 podpori razvoju sektorske ribiške politike in modrega gospodarstva Gvineje Bissau v višini 
4.000.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola. Ta podpora je v skladu s 
cilji nacionalne politike Gvineje Bissau za trajnostno upravljanje ribolovnih virov na 
celinskih in pomorskih ribolovnih območjih za celotno obdobje veljavnosti protokola.

Z njo bi prispevali k izvajanju nacionalne strategije za ribištvo in modro gospodarstvo. Njen 
cilj sta trajnostno upravljanje ribolovnih virov in razvoj sektorja, zlasti: – z izboljšanjem: (i) 
spremljanja in nadzora ribolovnih dejavnosti (vključno z nameščanjem in vzpostavitvijo 
delovanja elektronskega sistema poročanja); (ii) zbiranja in obdelave podatkov v znanstvene 
namene ter zmogljivosti za analizo in ocenjevanje ribolovnih virov in ribištva; (iii) zmogljivosti 
udeležencev v ribiškem sektorju; (iv) mednarodnega sodelovanja; – s podporo za mali ribolov; 
izboljšanjem pogojev za izvoz ribiških proizvodov in spodbujanjem naložb v sektor; razvojem 
primerne infrastrukture za ribolov; podporo modremu gospodarstvu in razvoju akvakulture.

Letni znesek za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem 
proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki še ne začnejo veljati na 
začetku leta2.

Komisija bi bila pooblaščena, da v imenu Unije odobri spremembe protokola, ki jih sprejme 
skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o partnerstvu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev 
osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med 
Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau ter Protokola o izvajanju navedenega 
sporazuma o partnerstvu.

2 V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (2013/C 373/01).
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