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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví 
rybolovu je smíšenou dohodou, která vstoupila v platnost dne 15. dubna 2008. Poslední 
protokol k této dohodě vstoupil v platnost dne 24. listopadu 2014 a jeho platnost skončila dne 
23. listopadu 2017.

Stejně jako dřívější protokol musí být i nový protokol na období 2019–2024 v souladu 
s nařízením o společné rybářské politice, jež klade mimo jiné důraz na udržitelnost rybolovu 
a řádnou správu a současně uznává význam politické soudržnosti mezi společnou rybářskou 
politikou a cíli EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Finanční příspěvek přidělený na nový protokol činí 15 600 000 EUR ročně. Tato částka se 
skládá z roční částky 11 600 000 EUR za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie 
uvedené v protokolu a z roční částky 4 000 000 EUR na podporu rozvoje odvětvové politiky 
rybolovu a modré ekonomiky v Guineji-Bissau.

Pokud jde o odvětvovou podporu, je třeba uvést, že uvedená částka by měla umožnit přispívat 
k provádění národní strategie pro rybolov a modrou ekonomiku, a to především skrze posílení 
sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu nad nimi, zlepšení vědeckých poznatků 
o rybolovných zdrojích, podporu místních společenství, rozvoj infrastruktury, posílení 
mezinárodní spolupráce a podporu modré ekonomiky. 

Zpravodajka se domnívá, že nový protokol má potenciál povzbudit k odpovědnému 
a udržitelnému využívání rybolovných zdrojů a že je v souladu s cíli dohod o udržitelném 
rybolovu a o rozvojové spolupráci.

Zpravodajka zdůrazňuje, že v souladu s dobrovolnými pokyny pro udržitelný drobný rybolov 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství je důležité podporovat ochranu ekosystémů 
a udržovat populace ryb nad úrovní, která je schopna poskytovat maximální udržitelný výnos, 
jelikož dostatečné rybí populace jsou nezbytnou podmínkou rozvoje pobřežních společenství, 
která se živí rybolovem. 

Dále je třeba klást větší důraz mj. na posílení kontroly rybolovných činností a dohledu nad 
nimi v zájmu účinnějšího boje proti nezákonnému rybolovu.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil udělit 
souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi 
Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu 
(2019–2024).
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