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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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.)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (8928/2019),

– като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау 
(8894/2019),– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в 
съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), 
както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (C9-0011/2019), 

– като взе предвид своята законодателна резолюция от … 1 относно проекта на 
решение,

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по развитие и на комисията по 
бюджети,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Гвинея Бисау.

1 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.
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КРАТКА ОБОСНОВКА
Република Гвинея-Бисау

Гвинея Бисау е страна с 1,8 милиона жители и 11 етнически групи. Половината от 
населението живее в градовете и тенденцията е то да нараства. Приблизително 60% от 
населението е на възраст под 25 години; високата раждаемост се съпътства от също 
толкова висок процент на детската смъртност (54,8 смъртни случая на хиляда 
раждания). Повече от 40% от населението е неграмотно. В индекса на човешкото 
развитие на Организацията на обединените нации страната се нарежда на 178-то място 
от общо 188 държави (ПРООН, 2015 г.).

В исторически план страната се съсредоточаваше върху природните си ресурси. 
Селското стопанство допринася с 56 % от националния БВП, а 90% от износът се 
концентрира в една единствена култура, кашуто. Разнообразяването на производството 
е очевидно едно от предизвикателствата, пред които е изправена страната.

Въпреки относителното изобилие на рибните ресурси в нейната изключителна 
икономическа зона, секторът на рибарството допринася сравнително малко за 
богатството на Гвинея Бисау, едва 3,5% от БВП.

През 2008 г. приблизително една трета от публичните приходи е от така наречените 
международни донори, като ЕС предоставя около една трета от тази помощ. 
Средствата, прехвърлени чрез Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството (СПОУР, в най-скорошната му версия) между ЕС и Гвинея Бисау, под 
формата на компенсацията за достъпа до ресурси, представляват важен принос за 
националните публични финанси.

Уязвимостта на структурата на публичните приходи обикновено се влошава при 
прекратяването на едностранно предоставяните тарифни преференции и влизането в 
сила на така наречените Споразумения за икономическо партньорство, които 
представляват – в допълнение към другите затруднения в развитието на страната – 
потенциално намаляване на приходите.

Съществуването на една широкообхватна континентална платформа, захранвана от 
реки, и изтласкването на долни слоеве вода в океана (upwelling) допринасят за 
богатството на рибните ресурси, включително на крайбрежните и океанските видове.

Основните запаси с търговска стойност включват дънни видове, малки пелагични риби, 
мигриращи големи пелагични риби, ракообразни (скариди, включително дълбоководни 
видове) и главоноги мекотели (калмари и октопод).

Непромишленият риболов, включително риболовът с цел прехрана, гарантира 
оцеляването на няколко хиляди рибари и техните семейства (броят им варира в 
зависимост от изчисленията), някои от които произхождат от съседни държави. Три 
четвърти от приблизително 1500 регистрирани плавателни съдове преди едно 
десетилетие са от вида кану (направени от дънери на дървета).

Търговията с рибни продукти с ЕС беше възпрепятствана поради невъзможността за 
извършване на санитарните мерки, изисквани от страна на ЕС, въпреки усилията на 
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страната. Укрепването на капацитета на Гвинея Бисау в тази област, със създаването на 
лаборатория за анализи и контрол на качеството (през юли 2014 г.) и завършването на 
вече дългия процес на акредитация на посочената лаборатория, може да допринесе за 
промяна на това положение. 

Споразумението в областта на рибарството между ЕС и Гвинея Бисау

Първото споразумение в областта на рибарството между Република Гвинея Бисау и 
Европейската общност датира от 1980 г. От тази дата флотове на държавите – членки 
на ЕИО/ЕС, имат достъп до възможностите за риболов във водите на Гвинея Бисау. 
През 2007 г. страните подписаха Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството. Оттогава бяха подновени с мълчаливо съгласие и/или договорени 
поредица от протоколи за изпълнение на споразумението. Вследствие на извършения 
военен преврат, между април 2012 г. и октомври 2014 г. споразумението беше 
суспендирано по инициатива на ЕС. По-наскоро преговорите по настоящия протокол 
бяха белязани от признаването на необходимостта от актуализиране на финансовите 
вноски, свързани с възможностите за риболов, предоставени на флотовете на ЕС, 
съгласно настоящия протокол

Действащият протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.) 
се прилага временно, считано от датата на неговото подписване, а именно, 15 ноември 
2018 г. Това споразумение в областта на рибарството позволява на кораби от различни 
държави – членки на ЕС, да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау. 

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: траулери с 
оборудване за дълбоко замразяване за улов на скариди; траулери с оборудване за 
дълбоко замразяване за улов на риба и главоноги мекотели; дребни пелагични 
траулери; кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон и кораби с парагади с оборудване 
за дълбоко замразяване; кораби за улов на риба тон с въдици. При първите три 
категории възможностите за риболов се изразяват под формата на риболовно усилие 
(БРТ) през първите две години и под формата на ограничение на улова (ОДУ) през 
последните три години. 

Споразумението се отнася за множество видове и обхваща рибата тон, както и 
главоногите, скаридите и дънни видове. Споразумението е част от мрежата от 
споразумения за улов на риба тон в Западна Африка и е едно от трите единствени 
споразумения за многовидов риболов в региона (като останалите са с Мароко и 
Мавритания).

Определените възможности за риболов се основават на най-добрите налични научни 
становища и на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (ICCAT). 

Приносът на ЕС включва плащания на корабособствениците и публичното финансово 
участие от ЕС. Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 
15 600 000 EUR и включва:

а) годишна сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола 
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категории, определена в размер на 11 600 000 EUR, за целия срок на действие на 
протокола; 

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството и 
синята икономика на Гвинея Бисау в размер на 4 000 000 EUR годишно, за целия срок 
на действие на протокола.

Докладчикът изразява надежда, че новият протокол ще даде възможност на ЕС и на 
Република Гвинея Бисау да си сътрудничат по-тясно за насърчаването на устойчивото 
използване на рибните ресурси във водите на Гвинея Бисау и за оказване на подкрепа 
за усилията на Гвинея Бисау за развитието на националния сектор на рибарството и 
свързаните с него сектори. 

Ефикасността на предходния протокол по отношение на очакваните резултати е средна. 
За всяко евро, инвестирано в рамките на споразумението, са генерирани общо 2,02 евро 
добавена стойност: 42% за ЕС, 38% за държавите от АКТБ и 20% за Гвинея Бисау. 
Следователно очакването на гвинейските органи за увеличаване на капацитета им да 
увеличат своя дял от генерираната от споразумението добавена стойност е легитимно и 
може да бъде конкретизирано.

При все това въпреки факта, че ЕС има споразумения в областта на рибарството с 
Гвинея Бисау от началото на 80-те години на миналия век, е всеизвестно, че 
резултатите, постигнати от компонента за сътрудничество за развитие на тези 
споразумения (секторна подкрепа), са оскъдни. Вследствие на това местният сектор на 
рибарството и свързаните с него дейности не отбелязаха съществено развитие.

Поради липса на инфраструктура, уловът на кораби на ЕС не се разтоварва, обработва, 
нито пуска на пазара в Гвинея Бисау. Предпочитаното пристанище е Дакар, в Сенегал.

Неотдавнашните инвестиции от страна на Африканската банка за развитие и на други 
инвеститори (например Китай) в инфраструктура и в пристанище за дребномащабен 
риболов (разтоварване и преработка), в Алто Бандим, представляват възможност за 
страната, но тя не е достатъчна, предвид на потребностите.  Развитието на 
инфраструктурата за разтоварване, съхранение и преработка на риба, която би могла да 
се използва от промишления флот, извършващ дейност във водите на Гвинея Бисау, ще 
бъде от особено значение не само за тази дейност, но и за развитието на сектора на 
рибарството в страната, в допълнение към създаването на пазари, структури за 
дистрибуция и маркетинг и лаборатории за анализи на качеството. 

Докладчикът счита, че споразумението следва да допринесе за подобряване на 
оперативната независимост на страната, за поддържане на нейната стратегия за 
развитие и за гарантиране на нейния суверенитет. 

Ето защо докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за 
подписването на настоящия протокол предвид на неговото значение за Гвинея Бисау и 
за флотовете на ЕС, извършващи дейност във водите на тази страна.

Въпреки това докладчикът счита, че е необходимо да се извърши по-задълбочена 
оценка и проучване на настоящото споразумение, на неговата история и бъдещи 
перспективи. С оглед на ролята и правомощията на Парламента в тази област 
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докладчикът счита за целесъобразно и необходимо приемането на незаконодателна 
резолюция относно настоящото споразумение, съдържаща съображенията и 
препоръките, които Европейската комисия следва да вземе предвид за времето на 
действие на настоящия протокол (какъвто, за съжаление, не винаги беше случаят в 
миналото).

В допълнение към горепосочените аспекти, докладчикът би искал да изтъкне следните 
въпроси, които заслужават особено внимание.

Споразумението трябва да насърчава ефективно устойчиво развитие на сектора на 
рибарството в Гвинея Бисау, както и на свързаните с него дейности и отрасли, 
увеличавайки добавената стойност, оставаща в страната, в резултат на експлоатацията 
на нейните природни ресурси.

Необходимо е по-добро сътрудничество между секторната подкрепа, предоставена 
съгласно споразумението в областта на рибарството, и наличните инструменти в 
областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейския фонд за развитие 
(ЕФР), както чрез съответната национална програма, така и чрез регионалната програма 
в рамките на региона на Западна Африка. Докладчикът използва възможността да 
привлече вниманието на Европейската комисия към необходимостта от улесняване, 
посредством ЕФР, на насърчаването на проучвания, проекти и изграждане на 
инфраструктура в подкрепа на рибарството, и по-специално на пристанище за 
промишлен риболов с капацитет за разтоварване, съхранение и преработка на улова. 

Докладчикът счита, че Европейската комисия следва да вземе необходимите мерки – 
включително евентуално преразглеждане и увеличаване на компонента за секторната 
помощ по силата на споразумението, както и да намери нови и по-добри форми за 
повишаване на усвояването на тази помощ – с цел обръщане на тенденцията на 
неусвояване през последните десетилетия. Някои положителни тенденции, установени 
през последните години, не се ползват от наличието на постоянни усилия, които да им 
позволят да дават осезаеми и трайни резултати.

Както и при други държави от региона са необходими подробни и по-надеждни данни 
относно улова, относно състоянието на опазване на рибните ресурси и в по-общ план –  
относно състоянието на екосистемите. Важно е, в рамките на възможното, да се окаже 
подкрепа на Гвинея Бисау, за да може страната да развие собствения си капацитет за 
получаване на такива данни. Същото се отнася и за капацитета за наблюдение и 
контрол в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау, доколкото борбата 
срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов все още продължава да бъде 
предизвикателство.

В заключение докладчикът подчертава, че Европейският парламент следва да бъде 
напълно и незабавно информиран, на всеки етап, относно процедурите, свързани с 
протокола, неговото подновяване и неговото изпълнение, както е описано подробно в 
незаконодателната резолюция, която придружаваща настоящата препоръка.


