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КРАТКА ОБОСНОВКА

От името на Европейския съюз Комисията проведе преговори за ново Споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 
Република Гамбия и нов протокол за неговото прилагане. Споразумението за 
партньорство и протоколът бяха парафирани в края на тези преговори — на 
19 октомври 2018 г. Споразумението за партньорство отменя предишното 
Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на 
Република Гамбия относно риболова в открито море край бреговете на Гамбия, което 
влезе в сила на 2 юни 1987 г.

Основната цел на новото споразумение е да се осигури актуализирана рамка, която да 
отчита приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на 
нейното външно измерение, с оглед установяването на стратегическо партньорство в 
областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гамбия. 

Целта на протокола е да се осигури възможност за Европейския съюз и Република 
Гамбия да работят в по-тясно сътрудничество за насърчаването на политика на 
устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси във водите на Гамбия. 
Освен това протоколът ще предоставя възможности за риболов на корабите на 
Европейския съюз във водите на Гамбия в рамките на наличния излишък, като се 
вземат предвид както най-актуалните налични научни оценки — и по-специално тези 
на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), 
така и най-добрите съществуващи научни становища и препоръките на 
Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). 
Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с 
мрежи гъргър за улов на риба тон; 10 кораба, съоръжени с въдици; 3 траулера (за улов 
на черна мерлуза, която е дънен дълбоководен вид). 

Годишното финансово участие възлиза на 550 000 EUR и е въз основа на:

- годишна сума в размер на 275 000 EUR за достъп до рибните ресурси в риболовната 
зона на Гамбия, като тази сума съответства на референтен тонаж от 3300 тона годишно 
за далекомигриращи видове; 

- подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Гамбия в 
размер на 275 000 EUR годишно. Тази подкрепа отговаря на целите на националната 
политика на Гамбия в областта на устойчивото управление на сладководните и 
морските рибни ресурси. 

Преговорите за ново споразумение за партньорство в областта на рибарството с Гамбия 
се вписват в рамките на външната дейност на Съюза по отношение на държавите от 
АКТБ и с тях се вземат предвид по-специално целите на ЕС в областта на спазването на 
демократичните принципи и правата на човека. Новото споразумение и новият 
протокол обхващат период от шест години, считано от датата на временното прилагане.

Комисията ще бъде упълномощена да одобри от името на Съюза измененията към 
протокола, които да бъдат приети от Съвместния комитет, създаден съгласно 
Споразумението за партньорство.
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Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобрението на проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 
Република Гамбия и на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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