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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 
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; 

1 UL L 342, 17.12.2007, str. 5.
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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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