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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключено между 
Европейския съюз и Кабо Верде през 2006 г., представлява споразумение за улов на риба 
тон. Срокът на действие на предходния протокол, сключен за срок от 4 години, изтече 
през декември 2018 г.   

Подобно на предходния протокол новият протокол, който обхваща периода 2019–
2024 г., трябва да бъде в съответствие с Регламента относно общата политика в областта 
на рибарството (ОПОР), който се съсредоточава по-специално върху устойчивостта на 
рибарството и доброто управление, като същевременно признава значението на 
съгласуваността на политиките между ОПОР, целите на Съюза в областта на 
сътрудничеството за развитие и целите за устойчиво развитие, и по-специално Цел 14.

Финансовото участие в новия протокол възлиза на 750 000 EUR годишно. Тази обща 
сума се разделя на 400 000 EUR годишно за достъп до риболовната зона (референтен 
тонаж от 8000 тона годишно) и 350 000 EUR за изпълнението на националната стратегия 
в областта на рибарството и синята икономика.  

Що се отнася до секторната подкрепа, следва да се отбележи, че тази сума нараства в 
сравнение с предходния протокол, при нараснал с 60 % референтен тонаж. 

С оглед на значението на икономическите, социалните и екологичните 
предизвикателства, пред които е изправена Кабо Верде, докладчикът счита, че 
настоящият протокол и цялото финансово участие на Общността следва да подкрепят 
следните приоритети:  

– насърчаване на устойчива синя икономика с особено внимание по отношение на 
сектора на дребномащабния местен риболов, на модернизирането на пристанищната 
инфраструктура и на мястото на жените, които играят важна роля в пазарната реализация 
и преработката; във връзка с това и както е отбелязано от платформата на НПО C.A.P.E1, 
подкрепата за обучение или за малки инфраструктури в областта на хладилната верига 
би била от особено значение;

– засилване на научните знания за този океански регион и на научното сътрудничество, 
като се даде възможност по-специално на местните учени да се качват на борда на 
корабите, които извършват дейност в региона; това означава също така наличието на 
точни познания за кумулативните ефекти от различните споразумения в областта на 
рибарството, сключени от Кабо Верде с трети държави, по отношение на състоянието на 
рибните ресурси в този океански регион, за да се гарантира, че местната риболовна 
промишленост може да продължи да се развива;

– участие в един амбициозен принос на ЕС и на Кабо Верде за Десетилетието на океана.

– засилване на наблюдението, контрола и надзора с цел по-силно предотвратяване на 
ННН риболов; във връзка с това следва да се осъществява тясна координация между 
дейностите за секторна подкрепа и другите програми на Европейския съюз в тази област, 

1 Коалиция за справедливи споразумения в областта на рибарството
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по-специално чрез регионалната програма за подобряване на регионалното управление 
на рибарството в Западна Африка;

– борба срещу замърсяването чрез подпомагане на събирането на пластмаси от страна на 
местните рибари;

Докладчикът също така счита, че трябва да се обърне специално внимание на следните 
въпроси: 

– данните за улова на пелагични акули от някои европейски кораби са недостатъчни; с 
оглед на научно документираната уязвимост на тези видове е от съществено значение да 
се подобрят събирането и анализът на данни, за да се гарантира, че европейските кораби 
не участват в тяхната прекомерна експлоатация;

– гарантиране на по-голяма прозрачност при използването на финансовото участие на 
Съюза, за да се измери по-добре неговото въздействие върху развитието на синя 
икономика, която е от полза за населението на Кабо Верде като цяло. 

Докладчикът счита, че новият протокол може да има потенциал за насърчаване на 
отговорната и устойчива експлоатация на рибните ресурси и че той може да бъде в 
съответствие с целите на споразуменията за устойчиво рибарство и сътрудничеството за 
развитие, ако бъдат представени по-конкретни данни относно наблюдението на 
използването на средствата на ЕС. 

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобряване на проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане 
на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейския съюз и Република Кабо Верде (2019–2024 г.).


