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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rada dne 16. dubna 2018 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Marockým královstvím 
s cílem změnit dohodu o partnerství  (vypršela dne 14. července 2018) a dohodnout se 
na novém prováděcím protokolu k dohodě. Nová dohoda o rybolovu ruší dohodu mezi 
Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, která 
vstoupila v platnost dne 28. února 2007. Současná dohoda o partnerství je součástí rámce pro 
vztahy mezi Unií a Marokem, které vycházejí z Evropsko-středomořské dohody zakládající 
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a 
Marockým královstvím na straně druhé, jež vstoupila v platnost v roce 2000. 

Vyjednávání a výsledné texty berou plně v úvahu rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze 
dne 27. února 2018 ve věci C-266/165, v němž bylo rozhodnuto, že dohoda o rybolovu a její 
protokol se nevztahují na vody přiléhající k území Západní Sahary. Vzhledem k úvahám 
obsaženým v rozsudku Soudního dvora a v souladu s přáním obou stran však bylo během 
vyjednávání toto území a jeho přiléhající vody do dohody o rybolovu zahrnuto. 

Z ekonomického hlediska je důležité, aby loďstvo Unie provozovalo své rybolovné činnosti v 
právním rámci, který je jistý, a to i ve zmíněných vodách. Pokračování partnerství v oblasti 
rybolovu je rovněž nezbytné k tomu, aby toto území mohlo i nadále těžit z odvětvové podpory 
poskytované dohodou, a to v souladu s právem Společenství i mezinárodním právem a ku 
prospěchu místního obyvatelstva.  

Poradní sboru pro dálkový rybolov a Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) 
rovněž vedly konzultace s dotčeným obyvatelstvem Západní Sahary, aby se ujistily, že 
uvedené obyvatelstvo mělo možnost se k rozšíření partnerství o vody přiléhající k Západní 
Sahaře vyjádřit a že bude mít přínos ze sociálně-ekonomických důsledků dohody o rybolovu  
úměrný rybolovným činnostem.

Unie nepředjímá výsledek politického procesu týkajícího se konečného statusu Západní 
Sahary, který probíhá pod záštitou Spojených národů, a neustále potvrzuje svůj závazek 
k vyřešení sporu v Západní Sahaře.

Protokol se vztahuje na období čtyř let od data jeho použitelnosti. Cílem nové dohody je 
uplatnit zásady reformy z roku 2009: dobrou správu rybolovu a jeho udržitelnost, dodržování 
lidských práv, transparentnost a nediskriminaci. Změna dohody je též nezbytná proto, aby byl 
zajištěn soulad s rozsudkem Soudního dvora ze dne 27. února 2018 a stanoven právní základ 
pro uplatňování dohody ve vodách přiléhajících k území Západní Sahary. 

Každoročně bude vyplácen finanční příspěvek, který činí 37 000 000 EUR a který se bude 
každý rok postupně zvyšovat a v posledním roce dosáhne 42 400 000 EUR; příspěvek se 
skládá z:

a) finančního příspěvku za přístup plavidel Unie ve výši 19 100 000 EUR za první rok 
provádění protokolu, který bude ve druhém roce navýšen na 20 000 000 EUR a ve třetím 
a čtvrtém roce na 21 900 000 EUR;
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b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Marockého království ve výši 
17 900 000 EUR za první rok provádění protokolu, která bude ve druhém roce navýšena na 
18 800 000 EUR a ve třetím a čtvrtém roce na 20 500 000 EUR. Tato podpora splňuje cíle 
vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních či 
mořských lovištích Marockého království.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov  jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 
Parlamentu schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a 
Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu 
k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě.
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