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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo 
Bissau (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je mešani sporazum, ki je začel veljati 15. aprila 
2008. Zadnji protokol k Sporazumu je začel veljati 24. novembra 2014 in prenehal veljati 
23. novembra 2017.

Prav tako kot stari protokol mora biti tudi novi, ki zajema obdobje 2019–2024, skladen z uredbo 
o skupni ribiški politiki, ki poudarja zlasti trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, hkrati pa 
priznava pomembnost usklajenosti politik med skupno ribiško politiko in cilji Unije na 
področju razvojnega sodelovanja.

Finančni prispevek, dodeljen novemu protokolu, znaša 15 600 000 EUR letno. Ta skupni 
znesek je razdeljen na 11 600 000 EUR na leto za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz 
protokola in 4 000 000 EUR na leto za podporo razvoju sektorske ribiške politike in modrega 
gospodarstva Gvineje Bissau.

Kar se tiče sektorske podpore, je treba povedati, da bi moralo biti mogoče s tem zneskom 
prispevati k izvajanju nacionalne strategije za ribištvo in modro gospodarstvo, zlasti s krepitvijo 
spremljanja in nadzora ribolovnih dejavnosti, krepitvijo znanstvenega znanja o ribolovnih virih, 
podpiranjem lokalnih skupnosti, razvojem infrastrukture, krepitvijo mednarodnega sodelovanja 
in podpiranjem modrega gospodarstva.

Pripravljavka mnenja meni, da bi lahko novi protokol spodbujal odgovorno in trajnostno 
izkoriščanje ribolovnih virov ter da je v skladu s cilji sporazumov o trajnostnem ribolovu in 
razvojnem sodelovanju.

Poudarja pomen spodbujanja varovanja ekosistemov in ohranjanja ribjih staležev nad ravnmi, 
ki omogočajo največji trajnostni donos, saj so obilnejši ribji staleži v skladu s prostovoljnimi 
smernicami FAO za trajnostni mali ribolov pomemben pogoj za razvoj obalnih ribiških 
skupnosti. 

Poleg tega bi bilo treba bolj poudariti krepitev nadzora in spremljanja ribolovnih dejavnosti, da 
bi se učinkoviteje borili proti nezakonitemu ribolovu.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev osnutka 
sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju 
med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024).


