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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.

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).
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