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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2007 m. kovo 30 d.1 įsigaliojo Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos 
partnerystės susitarimas2. Dabartinis susitarimo protokolas įsigaliojo 2014 m. gruodžio 23 d. 
ir baigė galioti 2018 m. gruodžio 22 d. 

Remdamasi atitinkamais derybiniais nurodymais3, Komisija derėjosi su Žaliojo Kyšulio 
Respublikos (toliau – Žaliasis Kyšulys) vyriausybe dėl naujo susitarimo protokolo sudarymo. 
Pasibaigus šioms deryboms, 2018 m. spalio 12 d. parafuotas naujas protokolas. Protokolas 
apima penkerius metus nuo jo laikino taikymo pradžios, t. y. jo pasirašymo dienos, kaip 
nurodyta jo 15 straipsnyje.

Atsižvelgiant į žuvininkystės politikos reformos prioritetus4, naujuoju protokolu, remiantis 
patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos 
komisijos (ICCAT) rekomendacijų, suteikiama žvejybos galimybių Sąjungos laivams Žaliojo 
Kyšulio vandenyse. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesniojo protokolo (2014–
2018 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo 
rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolo tikslas – suteikti galimybių 
Europos Sąjungai ir Žaliajam Kyšuliui, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, glaudžiau 
bendradarbiauti siekiant remti tausų Žaliojo Kyšulio vandenyse esančių žvejybos išteklių 
naudojimą ir Žaliojo Kyšulio pastangas plėtoti savo mėlynąją ekonomiką. 

Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams:

 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams šaldikliams,
 27 pelaginėmis ūdomis žvejojantiems laivams ir
 14 tunus kartinėmis ūdomis žvejojančių laivų.

Derybos dėl žvejybos partnerystės susitarimo su Žaliuoju Kyšuliu naujo protokolo yra vienas 
iš ES išorės veiksmų, susijusių su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis, 
ir per jas visų pirma atsižvelgta į Sąjungos tikslus, susijusius su pagarba demokratijos 
principams ir žmogaus teisėms.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 750 000 EUR suma, apimanti:

 su prieiga susijusią 400 000 EUR metinę sumą už 8 000 tonų per metus orientacinį 
kiekį visu protokolo galiojimo laikotarpiu, 

 metinę 350 000 EUR paramos Žaliojo Kyšulio žuvininkystės sektoriaus politikos ir 
mėlynosios ekonomikos plėtrai sumą visu protokolo galiojimo laikotarpiu. Ši parama 
atitinka nacionalinės Žaliojo Kyšulio politikos tikslus, susijusius su darniu vidaus 
vandenų ir jūrų žvejybos išteklių valdymu visu protokolo galiojimo laikotarpiu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 

1 OL L 107, 2007 4 25, p. 7.
2 OL L 414, 2006 12 30, p. 3.
3 Priimta 2018 m. birželio 4–5 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje.
4 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
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neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma per metinę biudžeto sudarymo procedūrą5.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu tvirtinti pagal partnerystės susitarimą įsteigto 
Jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos 
sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projektui.

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


