
PR\1191111LT.docx PE642.938v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Žuvininkystės komitetas

2019/0090M(NLE)

21.10.2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl 
Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: João Ferreira



PE642.938v01-00 2/6 PR\1191111LT.docx

LT

PR_Consent_Motion

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS ......3



PR\1191111LT.docx 3/6 PE642.938v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos 
bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08928/2019),

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės 
sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (08894/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 
straipsnio 7 dalį (C9-0011/2019),

– atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją1 dėl sprendimo projekto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9–0000/2019),

A. kadangi bendras ES ir Bisau Gvinėjos tausios žvejybos partnerystės susitarimo (TŽPS) 
tikslas yra stiprinti ES ir Bisau Gvinėjos bendradarbiavimą žuvininkystės srityje 
paisant abiejų šalių interesų, skatinant tausios žvejybos politiką ir tausiai naudojant 
Bisau Gvinėjos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) žuvininkystės išteklius, taip pat 
plėtoti Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektorių;

B. kadangi žvejybos galimybių panaudojimas pagal ankstesnį TŽPS apskritai laikomas 
patenkinamu;

C. kadangi, atsižvelgiant į įvairius ES su trečiosiomis valstybėmis sudarytus TŽPS, ES ir 
Bisau Gvinėjos TŽPS įgijo didelę svarbą ir šiuo metu yra trečias pagal svarbą, turint 
mintyje įdėtas lėšas, be to, pagal jį leidžiama vykdyti mišriąją žvejybą; 

D. kadangi Bisau Gvinėjos žvejybos indėlis į šalies gerovę yra labai mažas (3,5 proc. 
BVP 2015 m.), nors pagal TŽPS kaip kompensacija už galimybę naudotis ištekliais 
pervestos lėšos gerokai prisideda prie nacionalinių viešųjų finansų;

E. kadangi Protokolo galiojimo laikotarpiu žvejybos galimybės bus nustatomos dviem 
skirtingais būdais: pirmaisiais dvejais metais jos bus išreiškiamos žvejybos 
pastangomis (bendrąja registrine talpa), o paskutiniaisiais trejais metais – bendru 
leidžiamu sužvejoti kiekiu (BLSK tonomis); kadangi šis perėjimas pirmaisiais dvejais 

1 Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.
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Protokolo taikymo metais turi vykti sykiu diegiant elektroninę laimikio ataskaitų 
teikimo ir duomenų apie laimikį tvarkymo sistemą;  

F. kadangi nepaisant to, kad ES sudarinėjo žuvininkystės susitarimus su Bisau Gvinėja 
nuo XX a. devintojo dešimtmečio pradžios, pagal šių susitarimų vystomojo 
bendradarbiavimo dalį (parama sektoriui) nebuvo nei reikšmingai išvystytas vietos 
žvejybos sektorius, nei su juo susijusi pramonė ir veikla;

G. kadangi norint skatinti Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus plėtrą reikalinga 
pagrindinė infrastruktūra, pvz., uostai, iškrovimo vietos, žuvų sandėliavimo ir 
perdirbimo infrastruktūra, kurių vis dar nėra;

H. kadangi Bisau Gvinėjos prekyba žuvininkystės produktais su ES daug metų nevyksta 
dėl to, kad nesugebėta laikytis sanitarinių priemonių, kurių reikalauja ES; kadangi tai, 
jog vėluoja analizės laboratorijos (CIPA) sertifikavimo procesas, yra pagrindinė 
žuvininkystės produktų eksporto iš Bisau Gvinėjos į ES kliūtis;

I. kadangi Bisau Gvinėjos valdžios siekis padidinti naudojant Bisau Gvinėjos IEZ 
žuvininkystės išteklius sukuriamą pridėtinę vertę yra teisėtas, nes šiuo metu didžioji 
šios pridėtinės vertės dalis šalyje nelieka;

J. kadangi sukurtų tiesioginių darbo vietų Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriuje 
skaičius yra labai mažas, net skaičiuojant vietinius įgulos narius laivuose (dabartinis jų 
skaičius yra mažesnis nei galiojant ankstesniam protokolui);

K. kadangi sustiprinus Bisau Gvinėjos IEZ priežiūros priemones, visų pirma žvejybos 
veiklos priežiūrai ir kontrolei (port. Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca, 
FISCAP) skirtas priemones, kurios apima stebėtojų korpusą ir greitus patrulinius 
laivus, padaryta pažanga kovojant su NNN (neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama) žvejyba Bisau Gvinėjos teritoriniuose vandenyse, tačiau 
nepaisant to vis dar yra spragų ir trūkumų, įskaitant ir susijusius su laivų stebėjimo 
sistema (LSS), ir juos būtina pašalinti; 

L. kadangi padaryta pažanga apibūdinant Bisau Gvinėjos IEZ demersinių žuvų išteklius, 
t. y. 2019 m. sausio mėn. parengta Bisau Gvinėjos IEZ demersinių žuvų išteklių 
vertinimo kampanijos ataskaita;

M. kadangi būdas, kaip Parlamento anksčiau pateiktos rekomendacijos buvo įtrauktos į 
dabartinį protokolą, nebuvo visiškai patenkinamas;

N. kadangi Europos Parlamentas turi būti nedelsiant visapusiškai informuojamas visais su 
Protokolu ar jo atnaujinimu susijusių procedūrų etapais;

1. pažymi, kad ES ir Bisau Gvinėjos TŽPS svarbus tiek Bisau Gvinėjai, tiek šios šalies 
vandenyse veiklą vykdantiems ES laivynams; pabrėžia, kad esama galimybių daryti 
veiksmingesnę pažangą ES ir Bisau Gvinėjai bendradarbiaujant žvejybos srityje, ir 
mano, kad šiuo požiūriu svarbu siekti daugiau nei buvo pasiekta ankstesniais šio 
susitarimo įgyvendinimo protokolais;

2. mano, kad ES ir Bisau Gvinėjos TŽPS tikslai buvo pasiekti nevienodu mastu: jeigu, 
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viena vertus, pagal susitarimą ES laivams Bisau Gvinėjos IEZ buvo ir yra suteikiamos 
didelės žvejybos galimybės ir Europos laivų savininkai šias galimybes išnaudoja 
dideliu mastu, tai, kita vertus, rezultatai, susiję su vietos žuvininkystės sektoriaus 
plėtra, apskritai yra nepakankami ir nepatenkinami;

3. mano, kad žvejybos galimybių valdymo būdo pakeitimas (perėjimas nuo žvejybos 
pastangų valdymo prie bendro leidžiamo sužvejoti kiekio valdymo) šiame protokole 
yra probleminis; primygtinai ragina Komisiją nedelsiant skatinti tinkamą ir 
veiksmingą perėjimą, kurį vykdant būtų užtikrintas elektroninės laimikio ataskaitų 
teikimo sistemos (ERS) ir duomenų apie laimikį tvarkymo patikimumas ir 
veiksmingumas; 

4. teigia, kad reikia daryti didelę pažangą plėtojant Bisau Gvinėjos žuvininkystės 
sektorių, be kita ko, su juo susijusios pramonės ir veiklos lygmeniu, ir ragina Komisiją 
imtis visų būtinų priemonių, įskaitant galimą sektoriaus paramai skirtos susitarimo 
dalies persvarstymą ir paramos padidinimą, taip pat sudaryti sąlygas padidinti šios 
paramos panaudojimo lygį siekiant užtikrinti, kad nebebūtų einama keliu, kuriuo buvo 
einama pastaraisiais dešimtmečiais; 

5. mano, kad ES ir Bisau Gvinėjos TŽPS tikslai nebus pasiekti, jei nebus prisidėta prie 
Bisau Gvinėjoje liekančios pridėtinės vertės, sukuriamos naudojant jos žuvininkystės 
išteklius, padidinimo; nurodo prioritetines sritis, kurias ES turi remti, telkdama šiuo 
tikslu reikalingą techninę ir finansinę pagalbą:

a. institucinių gebėjimų stiprinimas; 

b. žvejybai ir su ja susijusiai veiklai skirtų infrastruktūros objektų, tokių kaip 
uostai (pramoniniai ir smulkiosios žvejybos), žuvų iškrovimo, sandėliavimo ir 
perdirbimo vietos, turgūs, platinimo ir pardavimo struktūros ir kokybės 
analizės laboratorijos, statymas;

c. žuvininkystės sektoriaus vietinių ūkinės veiklos vykdytojų pajėgumų 
didinimas remiant žvejų organizacijas;

d. žuvininkystės specialistų mokymas; 

e. moterų vaidmens žvejyboje pripažinimas ir stiprinimas drauge skatinant jų 
būrimąsi į organizacijas;

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares vykdant bendradarbiavimo politiką ir 
teikiant oficialią paramą vystymuisi atsižvelgti į tai, kad Europos plėtros fondas (EPF) 
ir pagal ES ir Bisau Gvinėjos TŽPS numatyta parama sektoriui turi papildyti vienas 
kitą ir būti visiškai suderinti siekiant sustiprinti vietos žuvininkystės sektorių ir 
užtikrinti visapusišką šalies suverenitetą naudoti savo išteklius; primygtinai ragina 
Komisiją pasitelkiant EPF ir kitas atitinkamas priemones sparčiau imtis veiksmų, 
reikalingų siekiant sukurti infrastruktūrą, kuri dėl jos masto ir sąnaudų negalės būti 
pastatyta naudojant vien tik pagal TŽPS skiriamą paramą sektoriui, kaip yra, pvz., 
žvejybos (pramoninės ir smulkiosios) uostų atveju;

7. ragina Komisiją neatidėliojant pirmenybės tvarka nustatyti Bisau Gvinėjos 
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žuvininkystės produktų eksporto į ES sąlygas, visų pirma susijusias su reikalaujamų 
sanitarinių sąlygų patikrinimu ir Bisau Gvinėjos mokslinio instituto (CIPA) analizės 
laboratorijos sertifikavimu, nes dabartinis draudimas labai stabdo vietos žuvininkystės 
sektoriaus plėtrą, taigi ir TŽPS tikslų siekį;

8. teigia, kad būtina padidinti TŽPS indėlį į tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų 
kūrimą vietoje tiek pagal TŽPS veiklą vykdančiuose laivuose, tiek vykdant su žvejyba 
susijusią pradinės ir galutinės grandies veiklą; mano, kad valstybės narės gali atlikti 
svarbų vaidmenį ir aktyviai prisidėti prie gebėjimų stiprinimo ir mokymų siekiant šio 
tikslo;

9. mano, kad reikia padidinti duomenų apie laimikius (tikslines rūšis ir priegaudą), apie 
Bisau Gvinėjos IEZ žuvininkystės išteklių išsaugojimo būklę ir apskritai apie TŽPS 
poveikį ekosistemoms kiekybę ir kokybę ir kad reikia stengtis, kad Bisau Gvinėjos 
Respublika išvystytų savo gebėjimus gauti tokių duomenų; ragina Komisiją skatinti 
sklandų TŽPS taikymo priežiūros organų, visų pirma jungtinio komiteto ir bendro 
mokslinio komiteto, veikimą, taip pat įtraukti smulkiųjų žvejų asociacijas, profesines 
sąjungas, pakrančių bendruomenių atstovus ir atitinkamas Bisau Gvinėjos pilietinės 
visuomenės organizacijas;

10. mano, kad, atsižvelgiant į galimą remiantis pagrįstomis mokslinėmis 
rekomendacijoms nustatytą žvejybos draudimą ar žvejybos apribojimą išteklių 
tvarumo sumetimais, visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į vietos žvejybos poreikius; 

11. teigia, kad būtina pagerinti Bisau Gvinėjos IEZ valdymą, kontrolę ir stebėjimą ir 
kovoti su NNN žvejyba, be kita ko, griežtinant laivų stebėjimą (taikant LSS sistemą), 
kad būtų padidintas žvejybos veiklos darnumas;

12. prašo Komisijos perduoti Parlamentui jungtinio komiteto posėdžių protokolus ir 
išvadas, Protokolo 5 straipsnyje minimą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamų 
vertinimų rezultatus, informaciją apie šios programos ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės 
plėtros (2015–2020) strateginio plano sąsajas, taip pat bendro mokslinio komiteto 
posėdžių protokolus ir išvadas, informaciją, susijusią su NNN žvejyba Bisau Gvinėjos 
IEZ, su ES ūkinės veiklos vykdytojų integracija į Bisau Gvinėjos žuvininkystės 
sektorių (Protokolo 10 straipsnis) ir su tikrinimu, kaip laivų savininkai laikosi 
įsipareigojimų (pvz., susijusių su Protokolo priedo V skyriuje numatytu įnašu natūra); 
ragina Komisiją paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl 
jo atnaujinimo pateikti Parlamentui išsamią protokolo įgyvendinimo ataskaitą;

13. Ragina Komisiją plačiau įtraukti čia pateikiamas rekomendacijas į ES ir Bisau 
Gvinėjos TŽPS, visų pirma atsižvelgti į jas taikant Protokolo atnaujinimo procedūras; 

14. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių 
narių ir Bisau Gvinėjos vyriausybėms ir parlamentams.


