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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въз основа на предоставения ѝ от Съвета мандат Европейската комисия проведе 

преговори с Република Гвинея Бисау с оглед подновяване на протокола към 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 

общност и Република Гвинея Бисау. 

След приключване на преговорите на 10 февруари 2012 г. беше парафиран нов 

протокол. Този нов протокол беше подписан въз основа на решение и се прилага 

временно, считано от датата на подписването му. 

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за срок от три години, 

считано от неговото временно прилагане. 

Заинтересованите страни бяха консултирани преди преговорите в рамките на 

регионалния консултативен съвет „Далечно плаване“, в който заседават съвместно 

представители на сектора на рибарството и на неправителствени организации, 

действащи в областта на околната среда и на развитието. Бяха проведени и 

консултации с експерти от държавите членки в рамките на заседания на техническо 

равнище. В тези консултации се стигна до заключението, че би било от полза да се 

запази протоколът с Гвинея Бисау в областта на рибарството. 

Проектът на решение на Съвета има за цел сключването на протокола, договорен 

между Европейския съюз и Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов 

и на финансовото участие, предвидени в действащото към момента Споразумение за 

партньорство в областта на рибарството между двете страни 

Основната цел на протокола към Споразумението е: 

• да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във 

водите на Гвинея Бисау в рамките на наличния излишък; 

• да се засили сътрудничеството между ЕС и Гвинея Бисау, с което да се създаде 

рамка за партньорство за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно 

използване на рибните ресурси в риболовната зона на Гвинея Бисау в интерес и на 

двете страни. 

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА: общото финансово участие по протокола е 27,972 

милиона евро за периода от 2012 до 2015 г. (в това число административни разходи). 

Общото финансово участие по протокола в размер на 9,2 милиона евро за целия 

период, се основава на: 

• най-много 40 разрешения за кораби за улов на риба тон и 7 200 БРТ (брутен 

регистриран тонаж) за траулери срещу финансово участие в размер на 6,2 милиона 

евро; 

• подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 

Република Гвинея Бисау е в размер на 3 милиона евро. Тази подкрепа отговаря на 
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целите на националната политика в областта на рибарството. 

Прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по 

инициатива на една от двете страни след консултация в рамките на съвместния 

комитет, ако са изпълнени едно или повече от следните условия: а) провеждането на 

риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гвинея Бисау е 

възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления; б) след 

настъпването на значителни промени в целите на политиката, довели до сключването 

на настоящия протокол; в) една от страните е нарушила някой от съществените и 

основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи и т. н. В случай 

на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел 

намирането на решение на спора помежду си по взаимно съгласие. В този случай се 

предвиждат специфични финансови мерки. 

****** 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване 

на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, 

предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 

Европейската общност и Република Гвинея Бисау. 

Комисията по бюджети предлага на комисията по рибно стопанство да приеме 

придружаваща незаконодателна резолюция, включваща следните параграфи: 

• призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента и на Съвета относно 

резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от протокола, 

както и относно спазването от страна на държавите членки на изискванията за 

докладване; 

• призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, преди изтичането на 

срока на действие на протокола или преди началото на преговорите за неговото 

евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на 

разходите и ползите и разяснение за начините на използване и наблюдение на 

средствата, предоставени на Гвинея Бисау. 
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