
PA\1187815HU.docx PE640.654v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Költségvetési Bizottság

2019/0090(NLE)

2.9.2019

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Költségvetési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati 
partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

A vélemény előadója: José Manuel Fernandes



PE640.654v01-00 2/4 PA\1187815HU.docx

HU

PA_Leg_Consent



PA\1187815HU.docx 3/4 PE640.654v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi 
megállapodás1 2008. április 15-én lépett hatályba. A Bizottság tárgyalásokat folytatott a 
Bissau-guineai Köztársaság kormányával, melynek eredményeként 2018. november 15-én új 
jegyzőkönyvet parafáltak, amely hatályon kívül helyezi az előző jegyzőkönyvet, amely 2017. 
november 23-án hatályát vesztette.

Az új jegyzőkönyv a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján és az 
Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe 
véve halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajók számára Bissau-Guinea vizein. Az új 
jegyzőkönyv figyelembe veszi a legutóbbi (a 2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozó) 
jegyzőkönyv értékelésének, valamint egy, az új jegyzőkönyv megkötésének lehetőségét 
vizsgáló, előretekintő értékelésnek az eredményeit. Mindkét értékelést külső szakértők 
végezték. A jegyzőkönyv azt is lehetővé teszi az Európai Unió és a Bissau-guineai 
Köztársaság számára, hogy szorosabban együttműködjenek a bissau-guineai vizeken a 
halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása érdekében, és mindkét fél 
érdekében támogassák Bissau-Guinea azon erőfeszítéseit, amelyek az ország kék 
gazdaságának fejlesztésére irányulnak.

A jegyzőkönyv a következő kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket:

a) fagyasztóval felszerelt vonóhálós garnélahalász-hajók,

b) fagyasztóval felszerelt, halakra és fejlábúakra halászó vonóhálós hajók,

c) kis méretű nyílt vízi fajokra halászó vonóhálós hajók;

d) fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók és horogsoros hajók,

e) horgászbotos tonhalhalászhajók.

Az első három kategória esetében a halászati lehetőségek az első két évre vonatkozóan a 
halászati erőkifejtés alapján, az utolsó három évre vonatkozóan pedig fogásikorlát-alapon 
kerülnek meghatározásra.

A Bissau-guineai Köztársasággal kötött halászati partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvére 
irányuló tárgyalások az Európai Unió által az AKCS-országok vonatkozásában folytatott 
külső tevékenység részét képezik, és figyelembe veszik különösen a demokratikus alapelvek 
és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló uniós célkitűzéseket. A jegyzőkönyv 
ideiglenes alkalmazásának kezdeti időpontjától számított 5 évre szól.

Az Európai Unió éves pénzügyi hozzájárulása 15 600 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a 
következőkből adódik össze:

 a jegyzőkönyvben megállapított kategóriákba tartozó halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférésért járó éves összeg címén évi 11 600 000 EUR a jegyzőkönyv teljes 
időtartamára;

 a Bissau-Guinea halászati politikájának és kék gazdaságának fejlesztésére irányuló 
támogatás címén évi 4 000 000 EUR a jegyzőkönyv teljes időtartamára. Ez a támogatás 
megfelel a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

1 HL L 342., 2007.12.17., 5. o.
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területén a jegyzőkönyv teljes időtartamára meghatározott nemzeti politikai 
célkitűzéseknek.

Ez hozzájárul a halászatra és a kék gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia végrehajtásához. 
Célja a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az ágazat fejlesztése többek 
között a következők révén: - az alábbiak megerősítése: i) a halászati tevékenységek nyomon 
követése, ellenőrzése és felügyelete (beleértve az elektronikus jelentéstételi rendszer üzembe 
helyezését és működőképessé tételét); ii) a tudományos célú adatgyűjtés és -feldolgozás, 
valamint a halászati erőforrások és a halászati tevékenység elemzésére és értékelésére való 
képesség; iii) a halászati ágazati szereplők kapacitásainak fejlesztése; iv) nemzetközi 
együttműködés; - a kisüzemi halászat támogatása; a halászati termékek kiviteli feltételeinek 
javítása és az ágazati beruházások ösztönzése; a halászati szempontból releváns infrastruktúra 
fejlesztése; a kék gazdaság támogatása és az akvakultúra fejlesztése.

A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési 
eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekre 
vonatkozó tartalékalapot2.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a 
partnerségi megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság által elfogadandó módosításait.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
tegyen ajánlást a Parlamentnek az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti 
fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a szóban forgó partnerségi megállapodás 
végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezet 
jóváhagyására.

2 A költségvetési ügyekben való együttműködésről szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően 
(2013/C 373/01).


