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RÖVID INDOKOLÁS 

Az EU és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött jelen jegyzőkönyvnek meg kell felelnie az 

új közös halászati politikára vonatkozó rendeletnek, amely különösen a fenntartható 

halászatra és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor elismeri a közös halászati 

politika és az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia 

fontosságát. 

A jegyzőkönyv négyéves időszakra szól, ezáltal bizonyos stabilitást garantál. 

Az uniós hajóknak biztosított halászati lehetőségek – a „rendelkezésre álló többlet” korlátain 

belül – tiszteletben tartják a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvéleményeket 

és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait. 

Megjegyzendő, hogy az új jegyzőkönyv az előző jegyzőkönyvben előírtakkal azonos 

referenciamennyiséget határoz meg. A fogásmennyiség ellenőrzött, ugyanakkor az EU, 

valamint a Szenegál és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodásoknak köszönhetően 

megfelelő halászati övezetet engedélyez az európai uniós hajók számára és a jegyzőkönyvet 

az „aktív halászati partnerségi megállapodás regionális hálózatának” részévé teszi. 

A halászati erőforrásokhoz való hozzáférés érdekében folyósított 1 050 000 eurós teljes 

összegen, valamint a hajótulajdonosok által fizetendő 1 200 000 eurós díjakon kívül a jelen 

jegyzőkönyv a zöld-foki szigeteki halászati ágazat támogatására az első két évre évi 275 000 

eurót, az utolsó két évre pedig 250 000 eurót irányoz elő.  

Az ágazati keret előző évi 110 000 eurós éves összegének jelentős növekedése hozzásegítheti 

a Zöld-foki Köztársaságot, hogy jobban felvegye a harcot a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan (IUU) halászat ellen a hozzá tartozó kizárólagos gazdasági övezetek feletti 

ellenőrzés megerősítésével, a halászati erőforrások kezelésének javításával, az összes érdekelt 

féllel folytatott párbeszéd és a regionális és nemzetközi együttműködés folytatásával, a 

halászati termékek egészségügyi minőségének javításával és a kisüzemi halászat 

fejlesztésének előmozdításával. 

Az előadó, figyelembe véve az előző jegyzőkönyv értékelésének eredményeit, továbbá 

tekintettel az új jegyzőkönyv tartalmára, egyetért annak elfogadásával. 

****** 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság 

között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi 

hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi 

határozattervezethez 
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