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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tato dohoda a příslušný protokol musí být v souladu s novým nařízením o společné rybářské 

politice (SRP), které klade důraz na udržitelný rybolov a řádnou správu; uznává rovněž 

význam politického souladu SRP s cíli EU v oblasti rozvojové spolupráce. 

Partnerská spolupráce v rámci této dohody musí podporovat odpovědné využívání 

rybolovných zdrojů Madagaskaru. Poskytuje možnost posílit hospodářský růst, zlepšit situaci 

v oblasti lidských práv a podmínky pracovníků, zejména pracovní podmínky žen, a vymýtit 

v této oblasti nezákonnou dětskou práci.  

Evropská unie by svá plavidla měla podněcovat k tomu, aby zaměstnávala místní rybáře a aby 

své úlovky vykládala ke zpracování na Madagaskaru. Tato plavidla musí plnit povinnost 

podávat roční zprávy v souladu s pravidly řádné veřejné správy a transparentnosti. Smíšený 

výbor EU-Madagaskar pro rybolov by měl posoudit dopad tohoto partnerství.  

Navrhovatel vítá poskytnutí finanční částky ve výši 700 000 EUR ročně určené na podporu 

odvětvové politiky rybolovných zdrojů a rybolovu. Tato částka by měla být využita 

k financování projektů vědeckého výzkumu, k dohledu a kontrole v rámci boje proti 

nezákonnému rybolovu, k udržitelnému řízení rybích populací a k podpoře drobného 

rybolovu nezbytného pro zajištění potravin. Madagaskar musí vyvinout úsilí o zajištění 

transparentnosti ve finančním hospodaření.  

Navrhovatel vidí v uvedené dohodě příležitost, aby EU pobídla zemi k tomu, aby více 

usilovala o dosažení souladu s dohodou z Cotonou, zejména s jejím článkem 9 týkajícím se 

lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné veřejné správy.  

****** 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 

schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva 

a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou 

republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie.
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