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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Mauritánia je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín na svete – spomedzi 

187 krajín v indexe ľudského rozvoja z roku 2014 sa umiestnila na 161. mieste. Pod hranicou 

chudoby žije 42 % obyvateľstva (USAID). 

Hospodárstvo krajiny je stále slabé. Mauritánia trpí štrukturálnym nedostatkom potravín, 

pričom často dochádza k dezertifikácii poľnohospodárskej pôdy a výrobné prostriedky sú 

obmedzené, v dôsledku čoho zostáva na poľnohospodárske činnosti iba 0,5 % pôdy. 

Hospodárstvo sa preto zameriava na ťažobnú činnosť a rybárstvo, ktoré zabezpečuje približne 

5 až 10 % ročného HDP. Hoci má krajina niektoré z vôd s najbohatšími populáciami rýb na 

svete, príležitosti na rozvoj ekonomiky prostredníctvom tohto prírodného zdroja nie sú 

dostatočne využité a v mauritánskych prístavoch sa vykladá alebo na miestnej úrovni 

spracúva len veľmi málo úlovkov. 

Tridsať percent obyvateľstva (42,9 % mladých ľudí) zostáva nezamestnaných. Povinnosť 

najímať mauritánskych rybárov (60 % posádky pre plavidlá na lov kreviet a plavidlá 

s pelagickými vlečnými sieťami), ktorá je stanovená v protokole, je preto vítaná. 

Začiatkom roku 2015 trpelo približne 20 až 30 % obyvateľstva vysokou potravinovou 

neistotou (Svetový potravinový program OSN). V dôsledku potravinovej krízy, ktorá región 

Sahel zasiahla v roku 2012, zostala jedna tretina obyvateľstva Mauritánie (približne 1 milión 

ľudí) ohrozená ťažkou akútnou podvýživou. Prítomnosť viac ako 66 000 malijských 

utečencov v Mauritánii naďalej ovplyvňuje potravinovú bezpečnosť, pretože na miestne 

potravinové zásoby a zdroje je vyvíjaný zvýšený tlak. V tomto ohľade protokol stanovuje 

povinnosť rozdeliť 2 % úlovku pelagických rýb ľuďom v núdzi. 

Protokol má platiť štyri roky od roku 2015 do roku 2019. Ide o dohodu týkajúcu sa viacerých 

druhov rýb. Finančný príspevok predstavuje: 55 000 000 EUR ročne v súvislosti s prístupom 

a ďalšie 4 125 000 EUR ročne na podporu udržateľného rybárstva. 

****** 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu 

udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Európskej únie, 

ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci 

v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou 

na obdobie štyroch rokov. 
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