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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví 
rybolovu1 vstoupila v platnost dne 15. dubna 2008. Komise vedla jednání s vládou Republiky 
Guinea-Bissau, která vyústila v uzavření nového protokolu, jenž byl parafován dne 15. 
listopadu 2018 a kterým se zrušuje předchozí protokol, jehož platnost vypršela dne 23. listopadu 
2017.

Nový protokol stanoví rybolovná práva pro plavidla Unie ve vodách Guineje-Bissau na základě 
nejlepších dostupných vědeckých doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro 
ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Tento nový protokol zohledňuje výsledky hodnocení 
posledního protokolu (2014–2017) a do budoucnosti zaměřeného posouzení vhodnosti uzavření 
nového protokolu. Obě byla provedena externími odborníky. Protokol Evropské unii i 
Republice Guinea-Bissau umožní v zájmu obou stran užší spolupráci při podpoře odpovědného 
využívání rybolovných zdrojů ve vodách Guineje-Bissau a v rámci úsilí Guineje-Bissau o 
rozvoj své modré ekonomiky.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

a) mrazírenské trawlery lovící garnáty;

b) mrazírenské trawlery lovící ryby a hlavonožce;

c) trawlery lovící malé pelagické druhy;

d) mrazírenská plavidla lovící tuňáky nevodem a plavidla lovící na dlouhou lovnou 
šňůru;

e) plavidla lovící tuňáky na pruty.

Pokud jde o první tři kategorie, rybolovná práva jsou vyjádřena pro první dva roky v hrubé 
prostornosti a pro poslední tři roky jako omezení odlovu.

Jednání o novém protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Guinejí-Bissau je v 
souladu s vnější činností EU vůči zemím AKT a zohledňuje zejména cíle Unie v oblasti 
dodržování demokratických zásad a lidských práv. Protokol se vztahuje na období pěti let od 
data počátku jeho prozatímního provádění.

Roční finanční příspěvek Evropské unie činí 15 600 000 EUR na základě:

 roční částky za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie uvedené v protokolu, 
stanovené na 11 600 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu;

 podpory na rozvoj odvětvové politiky rybolovu a modré ekonomiky v Guineji-Bissau ve 
výši 4 000 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu. Tato podpora po celou dobu 
platnosti protokolu splňuje cíle vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení 
rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích.

To přispěje k provádění národní strategie v oblasti rybolovu a modré ekonomiky. Jejím cílem 
je udržitelné řízení rybolovných zdrojů a rozvoj odvětví, zejména prostřednictvím: – posílení: 
(i) sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu nad nimi (mimo jiné prostřednictvím 
instalace a zprovoznění systému ERS), (ii) shromažďování a zpracování údajů pro vědecké 
účely a kapacit pro analýzu a posuzování rybolovných zdrojů a rybolovu, (iii) kapacit pro 

1 Úř. věst. L 342, 17.12.2007, s. 5.
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zúčastněné strany v oblasti rybolovu, (iv) mezinárodní spolupráce; – podpory drobného 
rybolovu, zlepšení podmínek pro vývoz produktů rybolovu a podpory investic do tohoto 
odvětví, rozvoje infrastruktury související s rybolovem, podpory modré ekonomiky a rozvoje 
akvakultury.

Roční částka na prostředky pro závazky a na platby se stanoví v rámci ročního rozpočtového 
procesu, včetně položky rezervy pro protokoly, které na začátku roku ještě nebyly v platnosti2.

Změny protokolu, které přijímá společný výbor zřízený podle dohody o partnerství, by jménem 
Unie na základě zmocnění schvalovala Komise.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu 
doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 
a protokolu o provádění dohody o partnerství.

2 V souladu s interinstitucionální dohodou o spolupráci v rozpočtových záležitostech (2013/C 373/01).


