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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada poverila 16. apríla 2018 Komisiu, aby začala s Marockým kráľovstvom rokovania 
s cieľom zmeniť dohodu o partnerstve, ktorej platnosť sa skončila 14. júla 2018, a dohodnúť 
sa na jej novom vykonávacom protokole. Novou dohodou o rybolove sa zrušuje Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, 
ktorá nadobudla platnosť 28. februára 2007. Vo všeobecnosti je súčasná dohoda o partnerstve 
súčasťou vzťahov medzi Úniou a Marokom, ktoré vychádzajú z Euro-stredomorskej dohody 
o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane 
a Marockým kráľovstvom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v roku 2000. 

Tieto rokovania a výsledné texty plne zohľadňujú rozsudok Súdneho dvora Európskej únie 
z 27. februára 2018 vo veci C-266/165, ktorý rozhodol, že dohoda o rybolove a jej protokol sa 
neuplatňujú na vody susediace s územím Západnej Sahary. Vzhľadom na úvahy uvedené 
v rozsudku Súdneho dvora a v súlade so želaním oboch strán však bolo možné počas rokovaní 
toto územie a vody s ním susediace zahrnúť do dohody o partnerstve v odvetví rybárstva. 

Z ekonomického hľadiska je dôležité, aby flotila Únie vykonávala svoje rybolovné činnosti, 
a to aj v týchto vodách, v právne bezpečnom rámci. Pokračovanie partnerstva v oblasti 
rybolovu je okrem toho dôležité, aby toto územie mohlo naďalej využívať odvetvovú podporu 
poskytovanú na základe dohody v súlade s právom Spoločenstva a medzinárodným právom 
a v prospech miestneho obyvateľstva.  

Poradná rada pre diaľkové flotily, Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
takisto zorganizovali konzultácie s príslušným obyvateľstvom Západnej Sahary, aby sa uistili, 
že sa títo obyvatelia môžu vyjadriť k rozšíreniu partnerstva na vody susediace so Západnou 
Saharou a že môžu využívať sociálno-ekonomické prínosy dohody, a to úmerne 
k rybolovným činnostiam.

Únia neprejudikuje výsledok politického procesu týkajúceho sa konečného statusu Západnej 
Sahary, ktorý prebieha pod záštitou Organizácie Spojených národov, a neustále potvrdzuje 
svoj záväzok vyriešiť spor v Západnej Sahare.

Protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov od začiatku jeho uplatňovania. Cieľom novej 
dohody je zohľadniť zásady reformy z roku 2009: dobré riadenie rybárstva a udržateľnosť, 
dodržiavanie ľudských práv, transparentnosť a nediskrimináciu. Zmena dohody je takisto 
potrebná na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora z 27. februára 2018 
a na poskytnutie právneho základu, aby sa dohoda uplatňovala na vody susediace s územím 
Západnej Sahary. 

Ročné finančné protiplnenie predstavuje 37 000 000 EUR, ktoré sa každý rok zvyšuje 
a v poslednom roku dosiahne výšku 42 400 000 na tomto základe:

a) finančná kompenzácia za prístup plavidiel Únie vo výške 19 100 000 EUR za prvý rok 
vykonávania protokolu zvýšená na 20 000 000 EUR za druhý rok a na 21 900 000 EUR 
za tretí a štvrtý rok;
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b) podpora rozvoja odvetvovej rybárskej politiky Marockého kráľovstva vo výške 
17 900 000 EUR ročne za prvý rok vykonávania protokolu zvýšená na 18 800 000 EUR 
za druhý rok a na 20 500 000 EUR za tretí a štvrtý rok. Táto podpora je v súlade s cieľmi 
vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských 
rybolovných zdrojov Marockého kráľovstva.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 
schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu 
a výmeny listov k dohode.
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