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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Guinea-Bissau je jednou z nejchudších nejméně rozvinutých zemí světa a je vysoce 

zadlužená. Má rovněž jednu z nejnižších úrovní HDP na obyvatele. 

Ekonomika této země je vysoce závislá na zemědělství, zejména na produkci ořechů kešú. 

Mimoto je Guinea-Bissau země s velmi bohatými rybolovnými zdroji a potravinová závislost 

na rybolovu je vysoká kvůli nedostatku alternativních zdrojů živočišných bílkovin. 

Politická situace v zemi je stále nestabilní. Vojenský převrat z 12. dubna 2012 byl, odsouzen 

mezinárodním společenstvím, které odmítlo uznat instituce zřízené vůdci převratu a 

požadovalo obnovení ústavního pořádku. 

Pozitivní vývoj, který následoval po prezidentských volbách v květnu 2014, vedl EU k tomu, 

aby znovu zahájila spolupráci s Guineou-Bissau, včetně obnovení jednání o Protokolu 

k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu. 

Stávající protokol se vztahuje na období tří let od jeho data podpisu. Tato dohoda je 

vícedruhová, neboť nezahrnuje pouze tuňáky, ale také garnáty a hlavonožce.  Finanční 

příspěvek dosahuje částky 9 200 000 EUR ročně, včetně 3 000 000 EUR ročně na podporu 

odvětvové politiky rybolovu Guiney-Bissau. 

Protokol stanoví rybolovné příležitosti pro plavidla EU lovící ve výlučné hospodářské zóně 

Guiney-Bissau v mezích dostupného přebytku. Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu má 

pro Guineu-Bissau velký význam z finančního hlediska, ale také s ohledem na 

restrukturalizaci jejího odvětví rybolovu a rozvoj místního (a tradičního) rybolovu. Je 

nezbytným nástrojem, který vkládá do procesu rybolovu přidanou hodnotu a který v 

konečném důsledku přispívá k vývozu rybářských produktů do EU. 

Navíc může Guineji-Bissau pomoci snížit její závislost na produkci ořechů kešú a na 

mezinárodní pomoci a posílit hospodářství země, jehož nízká výkonnost spolu s politickou, 

hospodářskou a finanční nestabilitou umožnily kartelům obchodníků s drogami získávat stále 

větší moc, což vedlo ke značné destabilizaci země. 

****** 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov, jakožto příslušný výbor, aby doporučil 

Parlamentu udělit souhlas s uzavřením Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a 

finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-

Bissau. 
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