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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v imenu Evropske unije s pogajanji sklenila nov sporazum o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter nov protokol o izvajanju 
sporazuma o partnerstvu. Po zaključku pogajanj sta bila sporazum o partnerstvu in protokol 
parafirana 19. oktobra 2018. Sporazum o partnerstvu razveljavlja prejšnji sporazum o 
ribolovu v obalnih gambijskih vodah, sklenjen med vlado Republike Gambije in Evropsko 
gospodarsko skupnostjo, ki je začel veljati 2. junija 1987.

Glavni cilj novega sporazuma je posodobiti okvir za strateško partnerstvo na področju ribištva 
med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ob upoštevanju prednostnih nalog prenovljene 
skupne ribiške politike in njene zunanje razsežnosti. 

Cilj protokola je Evropski uniji in Republiki Gambiji omogočiti tesnejše sodelovanje pri 
spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v 
gambijskih vodah. Poleg tega protokol plovilom Evropske unije zagotavlja ribolovne 
možnosti v gambijskih vodah v mejah razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju 
razpoložljivih znanstvenih ocen, zlasti ocen Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik 
(CECAF), in najboljših znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev 
tunov v Atlantiku (ICCAT). Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije: 28 
plovil za ribolov tuna s potegalko, 10 plovil za ribolov z ribiško palico, 3 plovila za ribolov z 
vlečno mrežo (ciljna vrsta senegalski oslič, globokomorska pridnena vrsta). 

Letni finančni prispevek znaša 550 000 EUR in temelji na:

– letnem znesku za dostop do ribolovnih virov na gambijskem ribolovnem območju v višini 
275 000 EUR, kar ustreza referenčni tonaži za izrazito selivske vrste v višini 3300 ton letno, 

– podpori za razvoj sektorske ribiške politike Gambije v višini 275 000 EUR na leto. Ta 
podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na 
celinskih in morskih ribolovnih območjih Gambije. 

Pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Gambijo so del zunanjega 
delovanja Unije z državami AKP. Pri teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja 
spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic. Novi sporazum in novi protokol 
veljata za obdobje šestih let od datuma začetka začasne uporabe.

Komisija bi se lahko pooblastila, 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, da priporoči odobritev 
osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med 
Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o 
partnerstvu.


