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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2006 m. Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio tausios žvejybos partnerystės susitarimas yra 
susitarimas dėl tunų. Ankstesnis protokolas, sudarytas 4 metų laikotarpiui, nustojo galioti 2018 
m. gruodžio mėn.  

Kaip ir ankstesnis protokolas, naujasis protokolas, kuris apima 2019–2024 m. laikotarpį, turi 
atitikti bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reglamentą, kuriame daugiausia dėmesio 
skiriama žuvininkystės tvarumui ir geram valdymui, kartu pripažįstant BŽP politikos, Sąjungos 
vystomojo bendradarbiavimo tikslų ir darnaus vystymosi tikslų, ypač 14 tikslo, suderinamumo 
svarbą.

Finansinis įnašas pagal šį naująjį protokolą sudaro 750 000 EUR per metus. Ši bendra suma 
padalyta į metinę 400 000 EUR sumą, skirtą patekti į žvejybos zoną (kurios orientacinis tonažas 
– 8000 tonų per metus) ir 350 000 EUR sumą, kuri skirta nacionalinės žuvininkystės ir 
mėlynosios ekonomikos strategijai įgyvendinti. 

Kalbant apie sektorinę paramą, reikėtų pažymėti, kad ši suma, palyginti su ankstesniu 
protokolu, padidėjo, tai kompensuoja faktą, kad orientacinis tonažas padidėjo 60 proc. 

Atsižvelgdama į ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos problemų, su kuriomis susiduria 
Žaliasis Kyšulys, svarbą, pranešėja mano, kad šis protokolas ir visas Bendrijos finansinis įnašas 
turėtų remti šiuos prioritetus: 

– skatinti tvarią mėlynąją ekonomiką, remiant mažos apimties vietos žvejybą, uostų 
infrastruktūros modernizavimą ir moterų, kurios atlieka svarbų vaidmenį prekyboje ir 
perdirbime, poziciją; taigi, kaip pažymėjo NVO C.A. P. E.1, parama mokymui arba nedidelei 
infrastruktūrai šaldymo grandinėje būtų ypač svarbi;

– gerinti mokslines žinias apie šį vandenyno regioną ir mokslinį bendradarbiavimą, suteikiant 
vietos mokslininkams galimybę patekti į laivus, žvejojančius šioje zonoje; tai taip pat reiškia, 
kad turi būti tiksliai žinomas bendras įvairių Žaliojo Kyšulio ir trečiųjų šalių sudarytų žvejybos 
susitarimų poveikis žuvų išteklių būklei šiame vandenyno regione, siekiant užtikrinti, kad 
vietos žvejybos sektorius galėtų toliau vystytis;

– prisidėti prie plataus užmojo ES ir Žaliojo Kyšulio indėlio į vandenynų dekadą;

– stiprinti žuvininkystės stebėseną, kontrolę ir priežiūrą siekiant užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai; atsižvelgiant į tai, turi būti vykdomas glaudus 
sektorinės paramos veiklos ir kitų šios srities Europos Sąjungos programų koordinavimas, visų 
pirma vykdant regioninę žvejybos valdymo gerinimo programą Vakarų Afrikoje;

– kovoti su tarša remiant vietos žvejų vykdomą plastikų surinkimą;

Pranešėja taip pat mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti šiems aspektams: 

1 Koalicija už sąžiningus žvejybos susitarimus
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– duomenys apie kai kurių Europos laivų sugaunamų pelaginių ryklių kiekį yra nepakankami; 
atsižvelgiant į moksliškai pagrįstą šių rūšių pažeidžiamumą, labai svarbu gerinti duomenų 
rinkimą ir analizę siekiant užtikrinti, kad Europos laivai nedalyvautų jų išteklių pereikvojime;

– užtikrinti didesnį Sąjungos finansinės kompensacijos panaudojimo skaidrumą, kad būtų 
galima geriau įvertinti jos poveikį mėlynosios ekonomikos plėtrai, kuri naudinga visam Žaliojo 
Kyšulio gyventojams. 

Pranešėja mano, kad naujasis protokolas gali paskatinti atsakingą ir tausų žuvų išteklių 
naudojimą ir kad jis gali derėti su tausios žvejybos susitarimų ir vystomojo bendradarbiavimo 
tikslais, kadangi pateikiama daugiau konkrečios informacijos apie ES lėšų naudojimo 
stebėseną. 

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos 
sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projektui.


