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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou je zmiešaná dohoda, ktorá nadobudla platnosť 15. apríla 2008. Posledný 
protokol k dohode nadobudol platnosť 24. novembra 2014 a jeho platnosť sa skončila 
23. novembra 2017.

Nový protokol, ktorý sa bude vzťahovať na obdobie 2019 – 2024, musí byť rovnako ako 
predchádzajúci protokol v súlade s nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá 
kladie dôraz najmä na udržateľnosť rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť 
politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP a cieľmi EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce.

Finančný príspevok vyčlenený na nový protokol predstavuje 15 600 000 EUR ročne. Táto 
celková suma je rozdelená na ročnú sumu 11 600 000 EUR na prístup k rybolovným zdrojom 
pre kategórie stanovené v protokole a 4 000 000 EUR ročne na podporu rozvoja sektorovej 
politiky rybolovu a modrého hospodárstva Guiney-Bissau.

Pokiaľ ide o odvetvovú podporu, treba poznamenať, že táto suma by mala umožniť prispievať 
k vykonávaniu národnej stratégie v oblasti rybolovu a modrého hospodárstva, a to najmä 
posilnením monitorovania a kontroly rybolovných činností a dohľadu nad nimi; prehlbovaním 
vedeckých poznatkov o rybolovných zdrojoch; podporou miestnych komunít, rozvojom 
infraštruktúry, posilnením medzinárodnej spolupráce a podporou modrého hospodárstva.  

Spravodajkyňa sa domnieva, že nový protokol má potenciál podporiť zodpovedné a udržateľné 
využívanie rybolovných zdrojov a je v súlade s cieľmi dohôd o udržateľnom rybnom 
hospodárstve a rozvojovej spolupráci.

Spravodajkyňa trvá na tom, že je dôležité presadzovať ochranu ekosystémov a zachovávať 
populácie rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, 
pretože početnejšie populácie rýb sú dôležitým predpokladom na to, aby sa pobrežné rybárske 
spoločenstvá v tretích krajinách mohli rozvíjať v súlade s dobrovoľnými usmerneniami FAO 
v oblasti udržateľného maloobjemového rybolovu. 

Väčší dôraz by sa mal klásť na posilnenie kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami 
s cieľom účinnejšie bojovať proti nezákonnému rybolovu.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 
2024).


