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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimas1 įsigaliojo 2008 m. balandžio 15 d. Komisija derėjosi su Bisau Gvinėjos 
Respublikos (toliau – Bisau Gvinėja) vyriausybe ir buvo sudarytas naujas protokolas, kuris 
parafuotas 2018 m. lapkričio 15 d. ir kuriuo panaikinamas ankstesnis protokolas, baigęs 
galioti 2017 m. lapkričio 23 d.

Pagal naująjį protokolą, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis 
Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, suteikiama Sąjungos 
laivams žvejybos Bisau Gvinėjos vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į 
ankstesniojo protokolo (2014–2017 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo 
sudarymo tikslingumo vertinimo rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Šiuo 
protokolu taip pat bus suteiktos galimybės Europos Sąjungai ir Bisau Gvinėjai atsižvelgiant į 
abiejų šalių interesus artimiau bendradarbiauti remiant tausų Bisau Gvinėjos vandenyse 
esančių žuvininkystės išteklių naudojimą ir Bisau Gvinėjos pastangas plėtoti mėlynąją 
ekonomiką.

Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams:

a) krevečių traleriams šaldikliams,

b) žuvų ir galvakojų moliuskų traleriams šaldikliams,

c) smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybos traleriams,

d) tunų seineriams šaldikliams ir ilgosiomis ūdomis žvejojantiems laivams,

e) tunus kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams.

Pirmųjų trijų kategorijų žvejybos galimybės pirmaisiais dvejais metais išreiškiamos žvejybos 
pastangomis, o paskutiniaisiais trejais metais – laimikio limitais.

Derybos dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo su Bisau Gvinėja naujo 
protokolo vykdomos atsižvelgiant į ES išorės veiksmus Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) šalių atžvilgiu, visų pirma į Sąjungos tikslus, susijusius su demokratijos 
principais ir žmogaus teisėmis. Naujasis protokolas apima penkerių metų laikotarpį nuo jo 
laikino taikymo dienos.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 15 600 000 EUR suma, apimanti:

 11 600 000 EUR metinę sumą, visu protokolo galiojimo laikotarpiu mokamą už galimybę 
naudoti žuvininkystės išteklius pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos galimybes;

 4000 000 EUR metinę paramos Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus politikos 
kūrimui ir mėlynosios ekonomikos plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo 
laikotarpiu. Ši parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka nacionalinės politikos 
tikslus, susijusius su tvariu vidaus vandenų ir jūros žuvininkystės išteklių valdymu.

Pagal ją prisidedama prie nacionalinės žuvininkystės ir mėlynosios ekonomikos strategijos 
įgyvendinimo. Ja siekiama užtikrinti tvarų žuvininkystės išteklių valdymą, visų pirma: – 
stiprinant: i) žvejybos veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą (be kita ko, įrengiant elektroninę 
ataskaitų teikimo sistemą, ERS, ir užtikrinant, kad ji veiktų), ii) mokslinės paskirties duomenų 

1 OL L 342, 2007 12 17, p. 5.
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rinkimą ir apdorojimą bei žuvininkystės išteklių ir žvejybos analizės ir vertinimo pajėgumus, 
iii) žvejybos sektoriaus subjektų pajėgumus, iv) tarptautinį bendradarbiavimą; – remiant 
smulkiąją žvejybą; gerinant žuvininkystės produktų eksporto sąlygas ir skatinant investicijas į 
šį sektorių; plėtojant su žuvininkyste susijusią infrastruktūrą; remiant mėlynąją ekonomiką ir 
akvakultūros plėtrą.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu2.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu tvirtinti pagal partnerystės susitarimo 
9 straipsnį įsteigto jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui 
pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos tausios 
žvejybos partnerystės susitarimo ir protokolo dėl to partnerystės susitarimo įgyvendinimo 
sudarymo projektui.

2 Atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2013/C 373/01).


