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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Република Гвинея Бисау е смесено споразумение, влязло в сила на 15 април 
2008 г. Последният протокол към споразумението влезе в сила на 24 ноември 2014 г. и 
изтече на 23 ноември 2017 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 и целите на Съюза в областта на 
сътрудничеството за развитие.

Финансовото участие в новия протокол възлиза на 15 600 000 EUR годишно. Тази обща 
сума се разделя на 11 600 000 EUR годишно за достъп до рибните ресурси за 
предвидените в протокола категории и 4 000 000 EUR годишно за подкрепа на 
развитието на секторната политика в областта на рибарството и на синята икономика на 
Гвинея Бисау.

По отношение на секторната подкрепа трябва да се отбележи, че тази сума следва да 
спомогне за изпълнението на националната стратегия в областта на рибарството и на 
синята икономика, по-специално чрез засилване на наблюдението, контрола и надзора 
на риболовните дейности;  повишаване на научните познания за рибните ресурси; 
подкрепа за местните общности, развитие на инфраструктурата, укрепване на 
международното сътрудничество и подпомагане на синята икономика.  

Докладчикът счита, че новият протокол има потенциала да насърчи отговорната и 
устойчива експлоатация на рибните ресурси и е в съответствие с целите на 
споразуменията за устойчиво рибарство и сътрудничеството за развитие.

Докладчикът подчертава важността на това да се насърчава защитата на екосистемите и 
да се поддържат рибните запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов, 
тъй като по-изобилните рибни запаси са ключова предпоставка за развитието на 
крайбрежните рибарски общности в съответствие с доброволните насоки на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за устойчивия непромишлен 
риболов. 

По-голямо внимание следва да се обърне и на засилването на контрола и надзора на 
риболовните дейности с цел по-ефективна борба с незаконния риболов.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобряването на проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019–2024 г.).


