
RR\1197472RO.docx PE641.178v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Document de ședință

A9-0012/2020

27.1.2020

***
RECOMANDARE
referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: João Ferreira



PE641.178v02-00 2/19 RR\1197472RO.docx

RO

PR_NLE-AP_Agreement

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)



RR\1197472RO.docx 3/19 PE641.178v02-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.........................................................................................................6

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE....................................................................10

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE...............................................................................14

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ............................................................................18

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ..................................19



PE641.178v02-00 4/19 RR\1197472RO.docx

RO



RR\1197472RO.docx 5/19 PE641.178v02-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind 
punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08928/2019),

– având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau 
(08894/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și 
articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(C9‑0011/2019), 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ... 1 referitoare la proiectul de 
decizie,

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare și cel al Comisiei pentru bugete,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9‑0012/2020),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Guineea-Bissau.

1 Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Republica Guineea-Bissau

Guineea-Bissau este o țară cu 1,8 milioane de locuitori împărțiți în 11 grupuri etnice. Jumătate 
din populație este urbană, această tendință fiind în creștere. Aproximativ 60 % din populație 
are sub 25 de ani; rata ridicată a fertilității este însoțită de o rată ridicată a mortalității infantile 
(54,8 decese la mia de nașteri). Peste 40 % din populație este analfabetă. Indicele dezvoltării 
umane al Organizației Națiunilor Unite situa această țară pe locul 178 din 188 de țări (PNUD, 
2015).

De-a lungul timpului, economia Guineei-Bissau s-a bazat pe resursele sale naturale interne. 
Agricultura reprezintă 56 % din PIB-ul național și 90 % din exporturi, concentrându-se pe o 
singură cultură, nucile de caju. Diversificarea producției este în mod clar una din provocările 
cu care se confruntă această țară.

În pofida unei relative abundențe a resurselor piscicole în zona sa economică exclusivă, 
sectorul pescuitului contribuie destul de puțin la prosperitatea Guineei-Bissau, cu doar 3,5 % 
din PIB.

În 2008, aproximativ o treime din veniturile publice proveneau de la așa-numiții donatori 
internaționali, UE contribuind cu aproximativ o treime din acest ajutor. Sumele transferate 
prin acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (cea mai recentă versiune a sa) dintre 
Uniunea Europeană și Guineea Bissau, în temeiul compensației pentru accesul la resurse, 
reprezintă o contribuție relevantă la finanțele publice naționale.

Fragilitatea structurii veniturilor publice tinde să fie agravată de încetarea preferințelor tarifare 
acordate unilateral și de intrarea în vigoare a așa-numitelor acorduri de parteneriat economic, 
care implică, pe lângă alte constrângeri asupra dezvoltării țării, o posibilă scădere a 
veniturilor.

Existența unei vaste platforme continentale, alimentată de râuri, și mișcarea ascendentă 
sezonieră a curenților oceanici („upwelling”) contribuie la bogăția în resurse piscicole, 
incluzând specii de coastă și specii oceanice.

Printre principalele stocuri cu valoare comercială se află cele de specii de pești demersali, 
pești pelagici de mici dimensiuni, pești pelagici migratori de mari dimensiuni, crustacee 
(crevete, inclusiv de adâncime) și cefalopode (calmari și caracatițe).

Pescuitul artizanal, inclusiv pescuitul de subzistență, asigură supraviețuirea câtorva mii de 
pescari (cifrele diferă în funcție de estimări), unii dintre aceștia fiind originari din țări vecine, 
și a familiilor lor. Trei sferturi din cele aproximativ 1 500 de ambarcațiuni înregistrate acum 
un deceniu erau de tip canoe (construite din trunchiuri de copac).

Comerțul cu produse pescărești cu UE este blocat de mult timp din cauza incapacității de a 
respecta măsurile sanitare impuse de UE, în ciuda eforturilor depuse de Guineea-Bissau. 
Consolidarea capacităților Guineei-Bissau în acest domeniu, prin înființarea unui laborator de 
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analize și control al calității (în iulie 2014) și finalizarea unui lung proces de acreditare a 
acestui laborator, poate contribui, se speră, la schimbarea acestei situații. 

Acordul în domeniul pescuitului dintre UE și Guineea-Bissau

Primul acord în domeniul pescuitului între Republica Guineea-Bissau și Comunitatea 
Europeană a fost încheiat în 1980. Din acel moment, flotele statelor membre ale CEE/UE au 
acces la posibilitățile de pescuit în apele acestei țări. În 2007, părțile au semnat acordul de 
parteneriat în domeniul pescuitului. De atunci, protocoalele succesive de punere în aplicare a 
acordului au fost reînnoite tacit și/sau negociate. După o lovitură de stat militară, acordul a 
fost suspendat la inițiativa UE în perioada aprilie 2012 - octombrie 2014. Mai recent, 
negocierile pentru prezentul protocol au fost marcate de recunoașterea faptului că trebuie 
actualizate contribuțiile financiare asociate posibilităților de pescuit acordate flotelor UE în 
temeiul acestuia.

Actualul protocol privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului dintre UE și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) se aplică provizoriu de la 
data semnării sale, adică de la 15 noiembrie 2018. Acest acord în domeniul pescuitului 
permite navelor din diferite state membre ale UE să pescuiască în apele Guineei-Bissau. 

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: traulere congelatoare 
pentru creveți, traulere congelatoare pentru pește și cefalopode, traulere pentru pești pelagici 
mici, nave de pescuit ton congelatoare cu plasă pungă și și nave de pescuit ton congelatoare 
cu paragate, nave de pescuit ton cu platformă și paragate. În ceea ce privește primele trei 
categorii, posibilitățile de pescuit sunt exprimate ca efort de pescuit (TRB) în primii doi ani și 
ca limită de captură (TAC) în ultimii trei ani. 

Este vorba de un acord vizând mai multe specii, care privește tonul, dar și cefalopodele, 
creveții și speciile demersale. Acordul face parte din rețeaua de acorduri privind pescuitul de 
ton în Africa de Vest și este unul dintre cele doar trei acorduri vizând mai multe specii din 
regiune (celelalte două acorduri fiind cel cu Marocul și cel cu Mauritania).

Posibilitățile de pescuit stabilite se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile și pe 
recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT). 

Contribuția UE include plăți de la proprietarii de nave și o contribuție financiară publică din 
partea UE. Contribuția financiară publică anuală a Uniunii Europene este de 15 600 000 EUR 
și include:

(a) o sumă pentru accesul la resursele piscicole pentru categoriile prevăzute în protocol, 
stabilită la 11 600 000 EUR pe an, pe întreaga durată a protocolului; 

(b) sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului și a economiei 
albastre din Guineea-Bissau, în valoare de 4 000 000 EUR pe an, pe întreaga durată a 
protocolului.

Raportorul speră că noul protocol va permite UE și Republicii Guineea-Bissau să colaboreze 
mai strâns pentru a promova exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole din apele Guineei-
Bissau și pentru a sprijini eforturile acestei țări de dezvoltare a sectorului național al 
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pescuitului și în domeniile conexe. 

Protocolul anterior a înregistrat rezultate modeste. Pentru fiecare euro investit în temeiul 
acordului, a fost generată o valoare adăugată totală de 2,02 EUR: 42 % pentru UE, 38 % 
pentru țările ACP și 20 % pentru Guineea-Bissau. Prin urmare, așteptările autorităților din 
Guineea privind creșterea capacității de captare a valorii adăugate generate de acord sunt 
legitime și realizabile.

Cu toate acestea, deși UE a încheiat acorduri de pescuit cu Guineea-Bissau încă de la 
începutul anilor 1980, componenta de cooperare pentru dezvoltare a acestor acorduri (sprijin 
sectorial) a avut, în mod clar, rezultate reduse. Într-adevăr, sectorul local al pescuitului și 
activitățile conexe nu au înregistrat evoluții semnificative.

Din cauza lipsei infrastructurii, capturile de pe navele UE nu sunt debarcate, prelucrate sau 
comercializate în Guineea-Bissau - Dakar, Senegal, este portul de preferință.

Investițiile recente ale Băncii Africane pentru Dezvoltare și ale altor investitori (de exemplu, 
China) în infrastructură și într-un port de pescuit pentru pescuitul artizanal (debarcare și 
prelucrare) în Alto Bandim reprezintă o oportunitate pentru această țară, dar sunt insuficiente 
în raport cu nevoile sale. Dezvoltarea infrastructurilor de debarcare, depozitare și prelucrare a 
peștelui, care să poată fi folosite de flota industrială care operează în apele Guineei-Bissau, ar 
fi deosebit de importantă nu numai pentru această activitate, ci și pentru dezvoltarea 
sectorului pescuitului din țară, permițând crearea de piețe, structuri de distribuție și 
comercializare și laboratoare de analiză a calității. 

Raportorul este de părere că acordul ar trebui să contribuie la creșterea independenței 
operaționale a țării, la sprijinirea strategiei sale de dezvoltare și la garantarea suveranității. 

Astfel, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe semnarea prezentului protocol, având în 
vedere importanța sa pentru Guineea-Bissau și pentru flotele UE care operează în apele 
acestei țări.

Totuși, raportorul consideră că este necesar să se realizeze o evaluare și o analiză detaliată a 
acestui acord, a istoricului său și a perspectivelor sale pentru viitor. Având în vedere rolul și 
competențele Parlamentului în acest domeniu, raportorul consideră că este adecvat și necesar 
să se adopte o rezoluție fără caracter legislativ referitoare la acest acord, care să prezinte 
observațiile și recomandările pe care Comisia Europeană ar trebui să le aibă în vedere în 
perioada în care este în vigoare prezentul protocol (ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat 
întotdeauna în trecut).

În afară de cele menționate mai sus, raportorul dorește să sublinieze următoarele aspecte care 
necesită o atenție deosebită.

Acordul trebuie să promoveze o reală dezvoltare sustenabilă a sectorului pescuitului din 
Guineea-Bissau și a industriilor și activităților conexe, crescând valoarea adăugată care 
rămâne în țară în urma exploatării resurselor sale naturale.

Este nevoie de o mai bună coordonare între sprijinul sectorial oferit în contextul acordului în 
domeniul pescuitului și instrumentele disponibile în contextul cooperării pentru dezvoltare, și 
anume Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul fie al programării naționale, fie 
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al programării regionale pentru Africa de Vest. Raportorul profită de ocazie pentru a atrage 
atenția Comisiei Europene cu privire la necesitatea de a facilita, prin intermediul FED, 
promovarea studiilor, proiecte și construirea de infrastructuri de sprijin pentru pescuit, în 
special un port de pescuit industrial cu capacități pentru debarcarea, conservarea și prelucrarea 
peștelui. 

Raportorul consideră că Comisia Europeană ar trebui să ia măsurile necesare, incluzând o 
posibilă revizuire și majorare a componentei de sprijin sectorial a acordului și găsirea unor 
metode noi și mai bune de creștere a ratei de absorbție a acestui sprijin, pentru a inversa 
tendința de absorbție scăzută din ultimele decenii. Unele evoluții pozitive constatate în ultimii 
ani nu sunt însoțite de eforturi susținute pentru a putea produce rezultate semnificative și de 
durată.

Ca și în cazul altor țări din regiune, sunt necesare date detaliate și mai fiabile privind 
capturile, starea de conservare a resurselor piscicole și starea ecosistemelor în general. În 
măsura posibilului, Guineea-Bissau ar trebui sprijinită pentru a-și putea dezvolta propriile 
capacități de obținere a acestor date. Același lucru este valabil și pentru capacitățile de 
supraveghere și control în zona economică exclusivă a Guineei, lupta împotriva pescuitului 
INN (ilegal, nedeclarat și nereglementat) fiind în continuare o provocare constantă.

În final, raportorul subliniază că Parlamentul European ar trebui informat pe deplin și imediat, 
în fiecare etapă, cu privire la procedurile legate de protocol, de reînnoirea și de punerea sa în 
aplicare, astfel cum se precizează în rezoluția fără caracter legislativ care însoțește prezenta 
recomandare.
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20.12.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind 
punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea 
Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019– 2019/0090(NLE))

Raportoare pentru aviz: Caroline Roose

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 15 aprilie 2008, a intrat în vigoare acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau, care este un acord mixt. Ultimul 
protocol la acord a intrat în vigoare la 24 noiembrie 2014 și a expirat la 23 noiembrie 2017.

Ca și protocolul anterior, noul protocol, care cuprinde perioada 2019-2024, trebuie să respecte 
Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP), care pune în special 
accentul pe sustenabilitatea pescuitului și pe buna administrare, recunoscând totodată 
importanța coerenței politicilor între PCP și obiectivele Uniunii în materie de cooperare 
pentru dezvoltare.

Contribuția financiară la noul protocol se ridică la 15 600 000 EUR pe an. Această sumă 
totală se împarte într-o sumă anuală de 11 600 000 EUR pentru accesul la resursele piscicole, 
pentru categoriile prevăzute de protocol, și de 4 000 000 EUR pe an pentru sprijinirea 
dezvoltării politicii sectoriale în domeniul pescuitului și a economiei albastre a Guineei-
Bissau.

În ceea ce privește sprijinul sectorial, ar trebui remarcat faptul că această sumă este 
preconizată să contribuie la punerea în aplicare a strategiei naționale în domeniul pescuitului 
și a economiei albastre, în special prin intensificarea monitorizării, controlului și 
supravegherii activităților de pescuit prin consolidarea cunoștințelor științifice privind 
stocurile de pește, prin sprijinirea comunităților locale, prin dezvoltarea infrastructurii, prin 
intensificarea cooperării internaționale și prin sprijinirea economiei albastre.;  

Raportoarea consideră că noul protocol are potențialul de a încuraja exploatarea responsabilă 
și sustenabilă a resurselor halieutice și este în concordanță cu obiectivele acordurilor în 
domeniul pescuitului sustenabil și ale cooperării pentru dezvoltare.
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Ea pune accentul asupra importanței de a promova protecția ecosistemelor și menținerea 
stocurilor de pește peste nivelurile care pot asigura producția maximă sustenabilă, având în 
vedere că prezența stocurilor mai mari de pește constituie o condiție esențială pentru 
dezvoltarea comunităților de pescuit costiere, în conformitate cu Orientările voluntare ale 
FAO vizând garantarea pescuitului artizanal sustenabil. 

De asemenea, ar trebui să se pună un accent mai mare pe intensificarea controlului și a 
supravegherii activităților de pescuit, pentru a lupta în mod mai eficace împotriva pescuitului 
ilegal.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind 
încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024).



PE641.178v02-00 12/19 RR\1197472RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica 
Guineea-Bissau (2019-2024)

Referințe 08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE)

Comisie competentă PECH

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

DEVE
15.7.2019

Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Caroline Roose
4.9.2019

Examinare în comisie 7.11.2019

Data adoptării 3.12.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

21
2
0

Membri titulari prezenți la votul final Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa 
Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, 
Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, 
Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Rory Palmer, 
Caroline Roose, Carlos Zorrinho



RR\1197472RO.docx 13/19 PE641.178v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21 +
PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

S&D Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

Renew Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

ECR Beata Kempa

ID Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

2 -
ID Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

0 0

Legendă:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri



PE641.178v02-00 14/19 RR\1197472RO.docx

RO

26.11.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea 
în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană 
și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 15 aprilie 2008 a intrat în vigoare Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau1. Comisia a purtat negocieri cu guvernul 
Republicii Guineea-Bissau, care au avut ca rezultat parafarea unui nou protocol la 15 noiembrie 
2018. Prin acest nou protocol se abrogă protocolul precedent, care a expirat la 23 noiembrie 
2017.

Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Guineei-Bissau, ținând cont 
de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei 
Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol 
ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2017) și ale unei evaluări 
prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate 
de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Republicii 
Guineea-Bissau să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei exploatări responsabile a 
resurselor piscicole din apele Guineei-Bissau și a sprijinirii eforturilor Guineei-Bissau de a-și 
dezvolta economia „albastră”, în interesul ambelor părți.

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

(a) traulere congelatoare pentru creveți;

(b) traulere congelatoare pentru pește și cefalopode;

(c) traulere pentru pești pelagici mici,

(d) nave de pescuit ton congelatoare cu plasă-pungă și nave de pescuit cu paragate;

(e) nave de pescuit ton cu platformă și paragate.

În ceea ce privește primele trei categorii, posibilitățile de pescuit sunt exprimate în eforturi de 

1 JO L 342, 17.12.2007, p. 5.
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pescuit pentru primii doi ani și în limită de captură pentru ultimii trei ani.

Negocierea unui nou protocol la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu 
Guineea-Bissau face parte din acțiunea externă a UE față de țările ACP și ține seama în special 
de obiectivele Uniunii în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor 
omului. Noul protocol vizează o perioadă de cinci ani de la data aplicării sale cu titlu provizoriu.

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 15 600 000 EUR și se bazează pe:

 o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilită la 11 600 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului;

 un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului și a economiei 
„albastre” în Guineea-Bissau, în valoare de 4 000 000 EUR pe an pe întreaga durată a 
protocolului. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale a Republicii Guineea-
Bissau în materie de gestionare sustenabilă a resurselor sale piscicole continentale și 
maritime pe întreaga durată a protocolului.

Sprijinul va contribui la punerea în practică a strategiei naționale pentru pescuit și economia 
„albastră”. El are ca scop susținerea gestionării sustenabile a resurselor piscicole și a dezvoltării 
sectorului, în special prin: – consolidarea următoarelor aspecte: (i) monitorizarea, controlul și 
supravegherea activităților de pescuit (inclusiv prin instalarea și punerea în funcțiune a 
sistemului electronic de înregistrare și raportare, ERS); (ii) colectarea și prelucrarea datelor în 
scopuri științifice și capacitatea de analiză și de evaluare a resurselor piscicole și a activităților 
de pescuit; (iii) capacitatea actorilor din sectorul pescuitului; (iv) cooperarea internațională; – 
sprijin pentru pescuitul artizanal; îmbunătățirea condițiilor de export al produselor pescărești și 
promovarea investițiilor în acest sector; dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru 
pescuit; sprijinirea economiei „albastre” și dezvoltarea acvaculturii.

Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv în ceea ce privește linia de rezervă pentru protocoalele care încă nu se 
află în vigoare la începutul anului2.

Comisia va fi autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului ce 
urmează a fi adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande Parlamentului aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea 
unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Comunitatea Europeană și 
Republica Guineea-Bissau, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestui acord de 
parteneriat.

2 În conformitate cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (2013/C 373/01).
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