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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou1 nadobudla platnosť 15. apríla 2008. Komisia viedla rokovania s vládou 
Guinejsko-bissauskej republiky, ktoré vyústili do nového protokolu parafovaného 15. 
novembra 2018, ktorým sa ruší predchádzajúci protokol, ktorého platnosť uplynula 23. 
novembra 2017.

Nový protokol poskytuje plavidlám Únie rybolovné možnosti vo vodách Guiney-Bissau na 
základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami 
Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom 
protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2017) a na 
budúcnosť zameraného posúdenia vhodnosti nového protokolu. Obe vykonali externí 
odborníci. Protokol okrem toho umožní Európskej únii a Guinejsko-bissauskej republike, aby 
užšie spolupracovali na podpore zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v guinejsko-
bissauských vodách a úsilia Guiney-Bissau o budovanie modrého hospodárstva, a to v záujme 
oboch strán.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

a) mraziarenské plavidlá na lov kreviet,

b) mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov,

c) plavidlá na lov malých pelagických druhov,

d) mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a lovnou šnúrou,

e) plavidlá na lov tuniakov udicou.

V prípade prvých troch kategórií sú rybolovné možnosti vyjadrené v rybolovnom úsilí na prvé 
dva roky a v obmedzení výlovu na posledné tri roky.

Rokovanie o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau je 
súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu ku krajinám AKT a zohľadňujú sa v ňom 
predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv. 
Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov od dátumu predbežného vykonávania.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 15 600 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

 ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie stanovené v protokole vo výške 
11 600 000 EUR počas celého obdobia platnosti protokolu;

 podpora rozvoja guinejsko-bissauskej sektorovej politiky rybolovu a modrého 
hospodárstva vo výške 4 000 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu. Táto 
podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia 
vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Prispeje k vykonávaniu národnej stratégie rybárstva a modrého hospodárstva. Jej cieľom je 
udržateľné riadenie rybolovných zdrojov a rozvoj odvetvia, najmä: - posilnením: i) 
monitorovania a kontroly rybolovných činností a dohľadu nad nimi (vrátane inštalácie  
elektronického nahlasovania úlovkov (ERS) a jeho uvedenia do prevádzky); ii) zberu 

1 Ú. v. EÚ L 342, 17.12.2007, s. 5.
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a spracovania údajov na vedecké účely, ako aj analytických a hodnotiacich kapacít v oblasti 
rybolovných zdrojov a rybolovu; iii) kapacít zainteresovaných strán v oblasti rybolovu; iv) 
medzinárodnej spolupráce; - podporou maloobjemového tradičného rybolovu; zlepšením 
podmienok pre vývoz produktov rybolovu a podporou investícií do tohto odvetvia; rozvojom 
infraštruktúry súvisiacej s rybolovom; podporou modrého hospodárstva a rozvojom 
akvakultúry.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci 
každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka 
ešte neboli v platnosti2.

Komisia by bola splnomocnená schvaľovať v mene Únie zmeny protokolu, ktoré má prijať 
spoločný výbor zriadený podľa dohody o partnerstve.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 
Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve 
v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou 
republikou a Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu.

2 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach (2013/C 373/01).


