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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi 
megállapodás vegyes megállapodás, amely 2008. április 15-én lépett hatályba. A 
megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve 2014. november 24-én lépett hatályba és 2017. 
november 23-án járt le.

A korábbi jegyzőkönyvhöz hasonlóan, a 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó jelen 
jegyzőkönyvnek is meg kell felelnie a 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.

Az új jegyzőkönyvre elkülönített pénzügyi hozzájárulás évi 15 600 000 euró. A teljes összeg 
két részre oszlik: 11 600 000 euró éves összeg a halászati erőforrásokhoz való hozzáférésre, a 
jegyzőkönyvben meghatározott kategóriák szerint, és évi 4 000 000 euró a bissau-guineai 
halászati politika és a kék gazdaság fejlesztésének támogatására.

Az ágazati támogatás tekintetében megjegyzendő, hogy az összeg a nemzeti halászati 
stratégia és a kék gazdaság megvalósítását hivatott elősegíteni, különösen a halászati 
tevékenységek nyomon követésének, ellenőrzésének és felügyeletének megerősítése, a helyi 
közösségek támogatása, az infrastruktúra fejlesztése, a nemzetközi együttműködés erősítése 
és a kék gazdaság támogatása révén.  

Az előadó úgy véli, hogy az új jegyzőkönyv alkalmas arra, hogy előmozdítsa a halászati 
erőforrások felelősségteljes és fenntartható kiaknázását, és összhangban áll a fenntartható 
halászati megállapodások és a fejlesztési együttműködés célkitűzéseivel.

Az előadó kitart amellett, hogy elő kell mozdítani az ökoszisztémák védelmét, és a 
halállományokat a maximális fenntartható hozam előállítására képes szinten kell tartani, 
mivel a bőséges halállomány fontos feltétele annak, hogy lehetővé tegyük a harmadik 
országok part menti halászati közösségeinek fejlődését, összhangban a FAO fenntartható 
kisüzemi halászatra vonatkozó önkéntes iránymutatásaival. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a halászati tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének 
megerősítésére a jogellenes halászat elleni hatékonyabb küzdelem érdekében.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen 
ajánlást az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati 
partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről 
szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.
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