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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou 
republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této 
dohodě jménem Evropské unie
(12812/14 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12812/14),

– s ohledem na dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou 
v oblasti udržitelného rybolovu (12830/14),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (C8-0205/2014),

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 
jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Rozpočtového výboru 
a Výboru pro rozvoj (A8-0010/2015),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru 
stanoveného v článku 7 dohody, jakož i víceletý odvětvový program uvedený v článku 
4 nového protokolu;

3. žádá Komisi, aby umožnila účast zástupců Parlamentu jakožto pozorovatelů na zasedání 
smíšeného výboru;

4. vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti stávající dohody a jakmile začnou jednání 
o dohodě nové, zaslala Parlamentu a Radě podrobné informace ve formě zprávy ex post 
o nákladech a přínosech dohody;

5. vyzývá Komisi, aby Parlamentu předkládala každoroční zprávy o uplatňování dohody, 
které budou informovat zejména o víceletém programu uvedeném v článku 4 
prováděcího protokolu dohody, a podrobné informace o způsobech použití finančních 
prostředků poskytnutých na základě dohody;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech 
etapách postupů týkajících se protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně 
informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

7. vyzývá Komisi, aby se zaměřila především na podporu místní správy a odpovědnosti 
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a usnadnila poskytování náležitých informací všem místních aktérům, kteří jsou na 
dohodě a jejím uplatňování zainteresováni;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Senegalské republiky.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Senegalská republika je pobřežní stát na západě Afriky a sdílí námořní hranice s Republikou 
Guinea-Bissau, Gambijskou republikou, Kapverdskými ostrovy a Mauritánskou islámskou 
republikou. Kromě námořních hranic s Mauritánií na severu a Guinea-Bissau na jihu jsou 
námořní hranice Senegalské republiky definovány a dohodnuty.

Senegal má 12 milionů obyvatel s odhadovanou spotřebou kolem 25 kg na obyvatele za rok. 
Přístav Dakar je senegalský obchodní přístav a vzhledem ke své zeměpisné poloze má 
mezinárodní význam. Senegalská ekonomika dosahovala po celý rok 2012 stabilní růst ve 
výši 4 %, k čemuž přispívala jeho hlavní odvětví dolování a těžby, odvětví obchodu 
a hotelových a stravovacích služeb spolu s odvětvím rybolovu s podílem 1,3 % HDP. Ačkoliv 
se veřejný druh země v roce 2000 snížil díky iniciativě pro odpouštění dluhů silně 
zadluženým chudým zemím, k níž daly podnět MMF a Světová banka, má Senegal stále velký 
rozpočtový deficit ve výši 670 milionů EUR, který odpovídá přibližně 6,5 % HDP. V roce 
2011 se sice podařilo zvýšit vývoz o 16,4 % ve srovnání s rokem 2010, přičemž vývoz 
v odvětví rybolovu se zvýšil o 13,5 %, avšak obchodní bilance Senegalu zůstává nadále 
negativní v důsledku zvýšení cen ropy, rýže, živočišných olejů a pšenice, jež způsobilo nárůst 
dovozu o 15,8 % ve srovnání s rokem 2010.

První vztahy v odvětví rybolovu byly mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou 
navázány dne 1. června 1981. V roce 2002 byly podepsány obnovené protokoly, jejichž 
platnost skončila v roce 2006. V důsledku toho došlo k drastickému poklesu počtu plavidel 
používajících košelkové nevody, které v senegalských vodách prováděly lov tuňáka, 
a pokračovat v rybolovu v této oblasti mohly jen 2 z 18 těchto plavidel EU. Rada proto 
pověřila Evropskou komisi jednáním o obnovení dohody mezi Senegalskou republikou 
a Evropským hospodářským společenstvím. Výsledkem je návrh nové dohody o partnerství 
v odvětví udržitelného rybolovu (nová dohoda a protokol).

Komise navrhuje, aby Rada tuto dohodu a protokol (COM(2014)518) uzavřela, čímž by se 
měl vytvořit nový rámec spolupráce mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou. Jednou 
z hlavních zásad této dohody je zajištění rovných podmínek pro rybářské flotily EU. 
Senegalská strana se zavazuje, že neposkytne výhodnější podmínky, než jsou ty stanovené 
v dohodě, jiným flotilám, jejichž plavidla vykazují tytéž vlastnosti a zaměřují se na tytéž 
druhy. Podmínkou pro uzavření dohody a protokolu je souhlas Evropského parlamentu.

Otázky, které by měl Evropský parlament před udělením souhlasu zvážit, se týkají toho, zda 
dohoda a protokol poskytnou:

1. odpovídající hospodářskou protihodnotu s ohledem na poskytnutá rybolovná práva;

2. základ pro ochranu a udržitelné využívání příslušných rybích populací a dále

3. přiměřenou podporu a dostačující podmínky místnímu odvětví rybolovu.
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Posouzení nového protokolu

Hlavní prvky nového protokolu jsou uvedeny níže.
 Doba trvání protokolu činí podle jeho článku 12 pět let.

 Celkový finanční příspěvek odhadovaný na 13 930 000 EUR je rozdělen takto: a) 
8 690 000 EUR tvoří finanční příspěvek na roční finanční kompenzaci a na podporu 
senegalské rybolovné politiky, jež zahrnuje částku odpovídající referenčnímu 
množství 14 000 tun ročně pro vysoce stěhovavé druhy; b) 5 240 000 EUR odpovídá 
odhadované částce poplatků hrazených majiteli plavidel za oprávnění k rybolovu. 

 Rybolovná práva: lovit v senegalských vodách budou moci tři kategorie plavidel - 28 
plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, 8 plavidel lovících tuňáky na pruty a 2 trawlery 
(lovící štikozubce senegalského). 

 Plavidla budou rozdělena mezi jednotlivé členské státy takto: 

o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí - Španělsko 16 plavidel, Francie 12 plavidel;

o plavidla lovící tuňáky na pruty - Španělsko 7 plavidel, Francie 1 plavidlo;

o trawlery - Španělsko 2 plavidla.

 Bude-li referenční množství u vysoce stěhovavých druhů pro Evropskou unii 
překročeno, roční finanční příspěvek se za každou odlovenou tunu navíc zvýší 
v prvním roce o 55 EUR, v druhém, třetím a čtvrtém roce o 50 EUR a v pátém roce 
o 45 EUR.  

 Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla lovící tuňáky na pruty budou platit 
poplatek za každou odlovenou tunu v senegalských vodách ve výši, která začíná na 55 
eurech za první rok a dosahuje 70 eur v pátém roce. Zároveň se bude hradit paušální 
poplatek za oprávnění k rybolovu, který bude: a) v případě plavidel lovících tuňáky 
vlečnou sítí začínat na částce 13 750 EUR za 250 tun ryb ročně v prvním roce 
uplatňování protokolu a zvýší se až na 17 500 EUR za 250 tun ryb ročně v pátém roce; 
b) v případě plavidel lovících tuňáky začínat na částce 8 250 EUR za 150 tun ryb 
ročně v prvním roce uplatňování protokolu a zvýší se až na 10 500 EUR za 150 tun 
ryb ročně v pátém roce.

Mezi červencem a zářím roku 2013 bylo prováděno hodnocení ex-ante, které doplňuje 
regionální zpráva o lovu tuňáků v Atlantickém oceánu vypracovaná v témže roce. 
Zpráva dochází k závěru, že nové partnerství bude výhodné pro obě strany a pomůže 
Senegalské republice i Evropské unii vytvořit nová pracovní místa. Uvádí rovněž, že 
pro senegalský přístav Dakar a odvětví spojená s rybolovem bude nové partnerství 
přínosem a přispěje k jejich rozvoji.

Podíl rybolovné činnosti na senegalské ekonomice představuje pouze 1,3 % reálného 
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HDP a na vývozu se rybolov podílí částkou 136 milionů EUR z 1,7 miliardy EUR. Ve 
zprávě se uvádí, že v roce 2011 celkový objem (převážně mražených) produktů 
rybolovu vyvezených ze Senegalu do EU činil přibližně 40 000 tun. S celkovým 
množstvím 400 000 tun vyložených produktů hraje Senegal také významnou úlohu ve 
výkladce produktů drobného a průmyslového mořského rybolovu, přičemž 90 % 
pochází z drobného rybolovu, kdežto průmyslový rybolov se na celkovém množství 
vyložených produktů podílí pouze méně než 50 000 tunami.

V důsledku toho, že v roce 2006 nebyl protokol obnoven, mohlo v senegalských 
vodách lovit příležitostně tuňáky pouze několik plavidel lovících na pruty a protokol, 
který každoročně podepisovaly španělské a francouzské svazy provozovatelů 
námořních pravidel, stanovoval, že veškerý odlov musí být vyložen v Senegalu, kde 
bude zásobovat místní zpracovatelská zařízení a konzervárny. Vzhledem k tomu, že 
senegalská plavidla lovící na pruty, která působí v téže oblasti, povinnost zásobovat 
místní průmysl nemají a že největší konzervárnu v Senegalu koupil asijský investor 
plánující rozšířit výrobu tak, aby se množství zpracovávaných ryb zvýšilo z 20 000 tun 
ročně na 80 000, je velmi pravděpodobné, že poptávka po surovinách se zvýší.

V nové dohodě jsou obsažena podrobná ustanovení týkající se pozastavení 
a vypovězení protokolu. Články 13 a 14 jednoznačně uvádějí porušování lidských 
práv (čl. 13) a porušování závazků, k nimž se strany zavázaly v oblasti boje proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (čl. 14).

Příloha protokolu zahrnuje závazek EU, podle nějž by plavidla Unie provádějící 
rybolovnou činnost v senegalských vodách měla zaměstnávat alespoň 20 % 
námořníků původem ze Senegalu či zemí AKT. Toto pravidlo se vztahuje na všechny 
druhy rybářských plavidel a pouze na námořníky najaté během rybářského 
hospodářského roku. V protokolu jsou zmíněna také pravidla prohlášení Mezinárodní 
organizace práce o zásadách a základních právech při práci, která by se měla 
vztahovat na námořníky původem ze Senegalu či zemí AKT najaté na rybářská 
plavidla.

Připomínky a závěry zpravodajky

Vzhledem k tomu, že se senegalské ekonomice nabízí příležitost k rozvoji 
prostřednictvím lepšího využívání dostupných zdrojů, jež bude v souladu se zásadami 
udržitelného rybolovu a osvědčenými postupy v daném odvětví, zpravodajka se 
domnívá, že nová dohoda a protokol jsou v zájmu obou stran.

Systém satelitního sledování plavidel a spolupráce mezi EU se Senegalskou 
republikou v oblasti monitorování a sledování plavidel v senegalských vodách navíc 
pomůže místním orgánům výrazně zlepšit boj proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu.

Vyšší poptávka po surovinách pro konzervárny v Senegalu znamená velkou příležitost 
také pro plavidla plující pod unijní vlajkou, která tak budou moci zvýšit svou 
hospodářskou činnost v regionu. Těžit z toho budou rovněž místní námořníci, kteří 
budou na základě ustanovení protokolu součástí posádek plavidel EU. Stejně jako 
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námořní flotily EU v tomto regionu tvořené 14 španělskými a 9 francouzskými 
plavidly lovícími vlečnou sítí, které působí v Atlantickém oceánu a nedávno se díky 
protokolům a dohodám uzavřeným mezi EU a Mauritánií, Guinea-Bissau, Kapverdami 
a Gambií vrátily do západoafrického regionu. Obnovení protokolu a dohody se 
Senegalem by bylo přínosné také pro tato plavidla, protože by tak mohla pokrývat také 
tuto rybolovnou oblast jako doplněk ke svým primárním lovištím.

Z nejnovější odborné analýzy navíc vyplývá, že pokud jde o populace štikozubce 
obecného, existují v senegalských vodách stále ještě rezervy. Dochází se v ní k závěru, 
že předmětem další dohody mezi EU a Senegalskou republikou by mohl být mj. odlov 
druhů žijících při mořském dně v objemu 2 000 tun, který by tuto populaci výrazněji 
nezatěžoval. Tuto kvótu pro druhy žijící při mořském dně by mohly pokrýt pouze dva 
trawlery, jejichž činnost by byla rovněž regulována novou dohodou a protokolem. 
V analýze se dále uvádí, že je třeba stanovit podmínky, jimiž se bude řídit množství 
vedlejšího úlovku, a odhaduje se, že u populace štikozubce obecného by v rámci celé 
EU neměla být povolena kvóta přesahující 580 tun vedlejšího úlovku.

Vzhledem k dostupným populacím ryb a vyhlídkám na budoucí spolupráci u jiných 
druhů ryb, vzhledem k příležitosti k rozvoji místního rybolovného odvětví ve 
spolupráci s plavidly EU, ale i k možnosti zásobování trhu EU kvalitními produkty 
rybolovu, z čehož vyplývá, že uzavření této dohody o partnerství v odvětví rybolovu 
a jejího protokolu bude pro obě strany přínosem, zpravodajka doporučuje, aby 
Evropský parlament udělil souhlas s uzavřením dohody.
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10.12.2014

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou 
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem 
Evropské unie
(12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Navrhovatel: Norbert Neuser

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tato dohoda a protokol musí být v souladu s novým nařízením o společné rybářské politice 
(SRP), které v případě dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu klade důraz na 
udržitelný rybolov a řádnou správu a uznává význam politického souladu SRP s cíli EU 
v oblasti rozvojové spolupráce.

Skutečnost, že protokol neumožňuje lov sardinely – „ryby chudých“ – je vřele vítána. O tento 
nadměrně lovený zdroj se dělí Maroko, Mauritánie, Senegal a Guinea-Bissau, a proto by měla 
EU také prostřednictvím Evropského rozvojového fondu podporovat regionální řízení lovu 
sardinely a upřednostňovat ty, kteří loví nejudržitelnějším způsobem a přispívají k zajišťování 
dodávek potravin.

Co se týče práv na lov štikozubce, jehož stav populace je nejistý a který je možná loven 
nadměrně, je třeba zaujmout přístup předběžné opatrnosti. Bude nanejvýše důležité důkladně 
sledovat činnost trawlerů EU, aby se zajistilo, že nebude mít negativní dopady na místní 
odvětví rybolovu. Rovněž je důležité zajistit, aby členské státy, jejichž plavidla jsou 
provozována podle protokolu, plnily svou povinnost podávat roční zprávy.

Řádná správa vyžaduje, aby byla zaručena transparentnost a zapojení zúčastněných stran po 
celou dobu platnosti protokolu. Tomu by mohlo napomoci zveřejňování zpráv společného 
výboru dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu EU-Senegal a zapojení 
Evropského parlamentu a zúčastněných stran, včetně zástupců rybářských komunit, do 
činnosti společného výboru.

Navrhovatel vítá podporu na rozvoj rybářského odvětví Senegalu ve výši 750 000 EUR ročně. 
Tato podpora by měla uspokojovat potřeby Senegalu v oblasti vědeckého výzkumu, sledování 
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nezákonného rybolovu a boje proti němu a v oblasti podpory drobného rybolovu, včetně 
rehabilitace oslabených ekosystémů v zájmu obnovy nedospělých populací.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 
Parlamentu schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií 
a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího 
protokolu k této dohodě jménem Evropské unie.
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STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro rybolov

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou 
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem 
Evropské unie
(12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

Navrhovatel: Indrek Tarand

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise vedla na základě pověření Rady a jménem Evropské unie jednání 
o prodloužení Dohody mezi vládou Senegalské republiky a Evropským hospodářským 
společenstvím o rybolovu při senegalském pobřeží, která vstoupila v platnost dne 1. června 
1981, a protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek. Na závěr těchto 
jednání byl dne 25. dubna 2014 parafován návrh nové dohody a protokolu. Nová dohoda ruší 
a nahrazuje dohodu stávající; dohoda se uzavírá na období pěti let od svého vstupu v platnost 
a prodlužuje se automaticky.

Cílem protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie, v mezích dostupného 
přebytku, v senegalských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména 
hodnocení Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF), a teoreticky 
v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní 
komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Cílem je také posílit spolupráci mezi EU 
a Senegalem za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání 
rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Senegalské republiky, a to v zájmu obou stran.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY ve finančním výkazu, který tvoří přílohu návrhu dohody, je 
uvedena celková částka ve výši 9,61 milionů EUR v rámci prostředků na závazky a platby 
na období 2014–2018 (včetně administrativních výdajů na správu dohody hrazených z rámce 
na zvláštní programy).

Roční finanční příspěvek byl stanoven následovně:

 • 1 808 000 EUR v prvním roce,
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 • 1 738 000 EUR ve druhém, třetím a čtvrtém roce,

 • 1 668 000 EUR v pátém roce,

 a to na základě:

 1. referenční tonáže 14 000 tun pro tuňákovité ryby a povoleného objemu úlovků 2 000 tun 
pro štikozubce senegalského, odpovídající částkám za přístup do rybolovných oblastí ve výši 
1 058 000 EUR během prvního roku, 988 000 EUR během druhého, třetího a čtvrtého roku 
a 918 000 EUR během pátého roku a

 2. podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Senegalu ve výši 750 000 EUR ročně.

Tato odvětvová podpora stanovená v protokolu odpovídá cílům vnitrostátní politiky v odvětví 
rybolovu, a zejména potřebám Senegalské republiky, pokud jde o podporu vědeckého 
výzkumu, o podporu při dohledu a v boji proti nezákonnému rybolovu, jakož i o podporu 
drobného rybolovu, včetně rehabilitace oslabených ekosystémů, v zájmu umožnění obnovy 
nedospělých populací. Větší zapojení zástupců místního senegalského odvětví by nicméně 
vedlo k vyšší transparentnosti.

Pokud jde o lov štikozubce obecného, nejnovější vědecké stanovisko je poněkud rozporuplné, 
ale obecně z něj vyplývá, že docházelo k nadměrnému odlovu této populace a že tedy již není 
žádný, případně velmi malý přebytek, který by mohly lovit státy EU. Rovněž je důležité 
zajistit, aby řízení těchto rybolovných činností probíhalo na regionálním základě. 

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu 
udělit jménem Evropské unie souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody 
o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví udržitelného rybolovu 
a jejího prováděcího protokolu.

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do svého 
legislativního usnesení začlenil následující: 

 vyzývá Komisi, aby každoročně předložila Parlamentu a Radě zprávu o výsledcích 
víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 4 protokolu a o plnění 
ohlašovací povinnosti ze strany členských států; 

 vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti protokolu nebo před zahájením jednání 
o jeho případném nahrazení předložila Parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex 
post, včetně analýzy nákladů a přínosů.
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