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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящият протокол между ЕС и Република Кабо Верде трябва да е съобразен с новия 

регламент за общата политика в областта на рибарството (ОПОР), който поставя по-

специално акцент върху устойчивото рибарство и доброто управление, като 

същевременно признава значението на политическата съгласуваност между ОПОР и 

целите на ЕС за сътрудничеството за развитие. 

Протоколът обхваща период от 4 години и по този начин осигурява определена 

стабилност. 

Възможностите за риболов, дадени на корабите на ЕС, зачитат най-добрите 

съществуващи научни становища и препоръките на ICCAT, като същевременно спазват 

принципа на „наличния излишък“. Следва да се отбележи, че новият протокол съдържа 

референтен тонаж, идентичен с предишния протокол. Равнището на улова, 

следователно, се контролира, но все пак позволява добро структуриране на мрежата на 

риболовните зони за европейските кораби благодарение на споразуменията в областта 

на рибарството, сключени от ЕС със Сенегал и Гвинея Бисау, което позволява 

включването в „регионална мрежа на активните споразумения за партньорство в 

областта на рибарството“. 

В допълнение към изплащането на обща сума в размер на 1 050 000 EUR за достъпа до 

риболовните ресурси и на 1 200 000 евро във връзка с таксите, дължими от 

корабособствениците, настоящият протокол предвижда годишно плащане в размер на 

275 000 евро през първите две години и 250 000 евро през последните две години в 

подкрепа на сектора на рибарството в Кабо Верде.  

Това съществено нарастване на бюджета за този сектор (който преди това е 

110 000 EUR годишно) следва да помогне за по-добро задоволяване на потребностите 

на Кабо Верде в борбата на държавата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран 

риболов чрез засилване на контрола и надзора на нейната изключителна икономическа 

зона, подобряване на управлението на рибните ресурси, поддържане на диалога с 

всички заинтересовани страни и на регионалното и международното сътрудничество, 

подобряване на хигиенно-санитарното качество на продуктите от риболов и 

насърчаване на развитието на дребномащабния риболов. 

Предвид резултатите от оценката на предишния протокол и с оглед на съдържанието на 

новия протокол, докладчикът есе произнася за одобрението му. 

****** 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

одобрението на предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола 

между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за 

риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в 

областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде. 
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