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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise sjednala jménem Evropské unie novou Dohodu mezi Evropskou unií a Gambijskou 
republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, jakož i nový prováděcí protokol 
k dohodě o partnerství. Dohoda o partnerství a protokol byly parafovány na konci těchto 
jednání dne 19. října 2018. Dohoda o partnerství zrušuje předchozí dohodu o rybolovu při 
pobřeží Gambie, která byla uzavřena mezi vládou Gambijské republiky a Evropským 
hospodářským společenstvím a jež vstoupila v platnost dne 2. června 1987.

Hlavním cílem nové dohody je poskytnout aktualizovaný rámec, který zohledňuje priority 
reformované společné rybářské politiky a jejího vnějšího rozměru, aby mezi Evropskou unií a 
Gambijskou republikou mohlo vzniknout strategické partnerství v odvětví rybolovu. 

Cílem protokolu je umožnit Evropské unii a Gambijské republice intenzivněji spolupracovat 
na podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů 
v gambijských vodách. Protokol má rovněž zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské 
unie v gambijských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména hodnocení 
Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF), a v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní komise na ochranu tuňáků 
v Atlantiku (ICCAT) a v mezích dostupného přebytku. Protokol stanoví rybolovná práva 
v těchto kategoriích: 28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí; 10 plavidel lovících na pruty; 
3 trawlery (lovící štikozubce senegalského, druh žijící v hloubce při dně). 

Roční finanční příspěvek činí 550 000 EUR a vychází z:

– roční částky za přístup k rybolovným zdrojům v gambijské rybolovné oblasti ve výši 
275 000 EUR odpovídající referenčnímu množství pro vysoce stěhovavé druhy ve výši 3 300 
tun za rok; 

– podpory rozvoje odvětvové politiky rybolovu Gambie ve výši 275 000 EUR ročně. Tato 
podpora splňuje cíle vnitrostátní politiky Gambie v oblasti udržitelného řízení rybolovných 
zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích. 

Jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Gambií je součástí vnější činnosti 
Unie ve vztahu k zemím AKT a zohledňuje zejména cíle Unie v oblasti dodržování 
demokratických zásad a lidských práv. Nová dohoda a nový protokol pokrývají období šesti 
let ode dne počátku jejich prozatímního uplatňování.

Změny protokolu, které přijímá společný výbor zřízený podle dohody o partnerství, by 
jménem Unie na základě zmocnění schvalovala Komise.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu 
doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií 
a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o 
provádění dohody o partnerství.


