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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko 
Zelenortski otoki1 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 30. marca 20072. Sedanji 
protokol k Sporazumu je začel veljati 23. decembra 2014 in je prenehal veljati 22. decembra 
2018. 

Komisija se je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic3 pogajala z vlado Republike 
Zelenortski otoki (v nadaljnjem besedilu: Zelenortski otoki) za sklenitev novega protokola k 
Sporazumu. Po koncu pogajanj je bil 12. oktobra 2018 parafiran nov protokol. Protokol 
zajema petletno obdobje od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma 
njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 15 Protokola.

V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike4 novi protokol plovilom Unije 
zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Zelenortskih otokov na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za 
ohranitev tunov v Atlantiku. V tem novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene prejšnjega 
protokola (2014–2018) in v prihodnost usmerjene ocene, ali bi bilo treba skleniti nov 
protokol. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Republiki 
Zelenortski otoki prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega 
izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov ter podprl prizadevanja 
Zelenortskih otokov za razvoj njihovega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh 
pogodbenic. 

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko;
 27 plovil s površinskim parangalom;
 14 plovil za ribolov tuna z ribiško palico.

Pogajanja o novem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Zelenortskimi 
otoki so del zunanjega delovanja EU v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. 
Pri teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel 
in človekovih pravic.

Letni finančni prispevek Evropske unije je 750.000 EUR in temelji na:

 referenčni tonaži 8.000 ton na leto, za katero je bil določen letni znesek, povezan z 
dostopom, v višini 400.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola; 

 podpori razvoju sektorske ribiške politike in modrega gospodarstva Zelenortskih 
otokov v višini 350.000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti protokola. Ta 
podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih 

1 UL L 414, 30.12.2006, str. 3.
2 UL L 107, 25.4.2007, str. 7.
3 Sprejetih na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 4. in 5. junija 2018.
4 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
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virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih za celotno obdobje veljavnosti 
protokola.

Letni znesek za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem 
proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki ne začnejo veljati v 
začetku leta5.

Komisijo bi se pooblastilo, da v imenu Unije odobri spremembe protokola, ki jih sprejme 
skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o partnerstvu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev 
osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 
sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024).

5 V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (2013/C 373/01).


