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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Komisia v mene Európskej únie rokovala o novej Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou, ako aj o novom vykonávacom 
protokole k dohode o partnerstve. Dohoda o partnerstve a protokol boli parafované na konci 
rokovaní 19. októbra 2018. Dohodou o partnerstve sa zrušuje predchádzajúca dohoda o 
rybolove pri pobreží Gambie uzavretá medzi vládou Gambijskej republiky a Európskym 
hospodárskym spoločenstvom, ktorá nadobudla platnosť 2. júna 1987.

Hlavným cieľom novej dohody je poskytnúť aktualizovaný rámec (t. j. rámec, ktorý zohľadní 
priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej zahraničného rozmeru) na účely 
strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou v odvetví rybolovu. 

Cieľom protokolu je umožniť Európskej únii a Gambijskej republike užšie spolupracovať na 
podpore politiky udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo 
vodách Gambie. Protokol má navyše poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti 
v gambijských vodách v rámci dostupného prebytku a s prihliadnutím na dostupné vedecké 
hodnotenia, najmä hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), a 
na najlepšie vedecké názory a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických 
tuniakov (ICCAT). V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 28 
plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 10 plavidiel na lov udicami, 3 plavidlá na lov 
vlečnými sieťami (určené na lov merlúzy senegalskej, druhu žijúceho pri morskom dne). 

Ročné finančné protiplnenie predstavuje 550 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

– ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom v gambijskej rybolovnej zóne vo výške 275 000 
EUR, pričom táto suma zodpovedá referenčnej tonáži 3 300 ton ročne pri druhoch migrujúcich 
na veľké vzdialenosti; 

– podpora na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Gambie vo výške 275 000 EUR ročne. Táto 
podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia 
vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov Gambijskej republiky. 

Rokovanie o novej dohode o partnerstve v odvetví rybárstva s Gambijskou republikou je 
súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu ku krajinám AKT a zohľadňujú sa pri ňom 
predovšetkým ciele Únie, pokiaľ ide o dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv. 
Nová dohoda a nový protokol pokrýva obdobia šiestich rokov odo dňa začiatku jeho dočasného 
uplatňovania.

Komisia by bola splnomocnená schvaľovať v mene Únie pozmeňujúce návrhy protokolu, ktoré 
má prijať spoločný výbor ustanovený podľa dohody o partnerstve.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil udeliť 
súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu.


