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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a 
Gambiai Köztársaság által kötendő új fenntartható halászati partnerségi megállapodásra, 
valamint a partnerségi megállapodáshoz csatolt új végrehajtási jegyzőkönyvre vonatkozóan. 
A szóban forgó tárgyalások 2018. október 19-én a partnerségi megállapodás és a jegyzőkönyv 
parafálásával zárultak. A partnerségi megállapodás hatályon kívül helyezi a Gambiai 
Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség között megkötött, a Gambia 
partjainál folytatott halászatról szóló, 1987. június 2-án hatályba lépett korábbi 
megállapodást.

Az új megállapodás fő célja egy naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának 
és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keret biztosítása, amely a halászat 
területén lehetővé teszi az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti stratégiai 
partnerség kialakítását. 

A jegyzőkönyv célja lehetővé tenni, hogy az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság 
szorosabban együttműködhessen a fenntartható halászati politikának és a gambiai vizek 
halászati erőforrásai felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása érdekében. A jegyzőkönyv 
célja továbbá, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló, elsősorban a Kelet-közép-atlanti 
Halászati Bizottságtól (CECAF) származó tudományos értékelések figyelembevétele, 
valamint a legmérvadóbb tudományos szakvéleményeknek és az Atlanti Tonhal Védelmére 
Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak a tiszteletben tartása mellett – a 
rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson a gambiai 
vizeken. A jegyzőkönyv az alábbi halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket: 28 
kerítőhálós tonhalhalászhajó; 10 horgászbotos halászhajó, 3 vonóhálós halászhajó (amelyek a 
mélyvízi tengerfenéken élő fekete tőkehalat halásszák). 

Az 550 000 EUR-t kitevő éves pénzügyi hozzájárulás a következőkből tevődik össze:

– a gambiai halászati övezet halászati erőforrásaihoz való hozzáférés tekintetében évi 
275 000 EUR, amely a nagy távolságra vándorló fajok esetében évi 3 300 tonnás 
referenciamennyiségnek felel meg; 

– a gambiai halászati ágazati politika fejlesztéséhez nyújtott, évi 275 000 EUR összegű 
támogatás. Ez a támogatás megfelel a Gambia által a belvízi és tengeri halászati 
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás területén kitűzött nemzeti politikai 
célkitűzéseknek. 

A Gambiával kötött új halászati partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások az Európai 
Uniónak az AKCS-országokkal összefüggésben folytatott külső tevékenységének részét 
képezi, és figyelembe veszi különösen a demokratikus alapelvek és az emberi jogok 
tiszteletben tartására irányuló uniós célkitűzéseket. Az új megállapodás és az új jegyzőkönyv 
időbeli hatálya az ideiglenes alkalmazásának időpontjától számított hatéves időszakra terjed 
ki.

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

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


