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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–
2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (8928/2019),

– s ohledem na protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím 
a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (8894/2019), s ohledem 
na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, s čl. 218 odst. 6 
druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C9-0011/2019), 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... 1 o návrhu rozhodnutí,

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru,

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9-0000/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Republiky Guinea-Bissau.

1 Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠNÍ
Republika Guinea-Bissau

Guinea-Bissau je zemí, ve které žije 1,8 milionu obyvatel pocházejících z 11 etnických 
skupin. Polovina obyvatel žije ve městech a jejich podíl roste. Přibližně 60 % obyvatel je 
mladších 25 let; vysokou porodnost doprovází také vysoká kojenecká úmrtnost (54,8 úmrtí 
na tisíc porodů). Více než 40 % obyvatel je negramotných. V indexu lidského rozvoje 
Organizace spojených národů se tato země umístila na 178. místě ze 188 zemí (UNDP, 2015).

V minulosti se země soustředila na své domácí přírodní zdroje. Zemědělství přispívá k HDP 
země 56 % a 90 % vývozu se soustředí na jedinou plodinu, ořechy kešu. Jednou z výzev, jimž 
musí tato země čelit, je diverzifikace produkce.

I přes relativní hojnost rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně země přispívá 
odvětví rybolovu k bohatství Guineje-Bissau poměrně málo, když představuje pouze 3,5 % 
HDP.

V roce 2008 pocházely přibližně dvě třetiny veřejných příjmů z mezinárodní pomoci, z čehož 
pomoc Evropské unie činí zhruba jednu třetinu. Finanční prostředky převáděné 
prostřednictvím dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu v jejím nejnovějším 
znění (dále jen dohoda) jako kompenzace za přístup k rybolovným zdrojům představují 
významný přínos pro veřejné finance této země.

Nestabilita struktury veřejných příjmů se pravděpodobně ještě zhorší v důsledku ukončení 
jednostranně udělených celních preferencí a vstupu v platnost tzv. dohod o hospodářském 
partnerství, které kromě jiných omezení rozvoje země představují potenciální výpadek příjmů.

K bohatství jejích rybolovných zdrojů a zejména druhů žijících u pobřeží i na otevřeném 
oceánu přispívá rozsáhlý kontinentální šelf napájený řekami a sezónní vzestup oceánských 
proudů („upwelling“).

Hlavní druhy s obchodní hodnotou zahrnují ryby žijící u dna, malé pelagické druhy, velké 
migrující pelagické druhy, korýše (garnáty včetně hlubokomořských) a hlavonožce 
(chobotnice a olihně).

Drobný rybolov včetně rybolovu na obživu zajišťuje živobytí několika tisíc rybářů (počty se 
podle různých odhadů liší), z nichž někteří pocházejí ze sousedních zemí, a jejich rodin. Tři 
čtvrtiny z přibližně 1 500 plavidel sčítaných před 10 lety byly typu kánoe (vyrobené z kmene 
stromu).

Obchodu s produkty rybolovu s EU navzdory úsilí této země brání její neschopnost dodržovat 
hygienická opatření vyžadovaná EU. Je naděje, že posílení kapacit Guineje-Bissau v této 
oblasti, zřízení laboratoře pro kontrolu a analýzy kvality (v červenci 2014) a dosažení 
akreditace této laboratoře po již tak dlouhém procesu snad může přispět ke změně této situace. 

Dohoda o rybolovu mezi EU a Guineou-Bissau

První dohoda o rybolovu uzavřená mezi Republikou Guinea-Bissau a Evropským 
společenstvím pochází z roku 1980. Loďstva členských států EHS/EU mají od té doby přístup 



PR\1188755CS.docx 7/9 PE641.178v01-00

CS

k rybolovným právům ve vodách této země. V roce 2007 podepsaly obě strany dohodu 
o partnerství v odvětví rybolovu. Od té doby byly vyjednávány nebo automaticky 
prodlužovány po sobě následující prováděcí protokoly k dohodě. Po vojenském převratu byla 
dohoda z podnětu EU pozastavena od dubna 2012 do října 2014. V nedávné době bylo 
při jednáních o tomto protokolu zdůrazněno, že je třeba přezkoumat finanční příspěvky 
poskytované výměnou za rybolovná práva pro loďstva EU v rámci protokolu.

Současný protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou 
Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019-2024) se prozatímně uplatňuje ode dne 
jeho podpisu, tj. od 15. listopadu 2018. Tato dohoda o rybolovu umožňuje plavidlům 
z různých členských států EU lovit ve vodách Guineje-Bissau. 

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích: mrazírenské trawlery lovící garnáty; 
mrazírenské trawlery lovící ryby a hlavonožce; trawlery lovící malé pelagické druhy; 
mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a  na dlouhou lovnou šňůru; plavidla lovící 
tuňáky na udice. Pokud jde o první tři kategorie, rybolovná práva jsou vyjádřena pro první 
dva roky v hrubé prostornosti (GT) a pro poslední tři roky jako omezení odlovu (TAC). 

Jedná se o dohodu týkající se více druhů, jež zahrnuje tuňáky i hlavonožce, krevety a druhy 
žijící při dně. Dohoda je součástí sítě dohod o lovu tuňáků v západní Africe a je jednou 
z pouhých tří dohod týkajících se více druhů v regionu (další dvě jsou dohody s Marokem 
a Mauritánií).

Stanovená rybolovná práva jsou založena na nejlepším dostupném vědeckém poradenství 
a vycházejí z doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). 

Příspěvek EU zahrnuje platby majitelů plavidel a příspěvek EU z veřejných zdrojů. Roční 
finanční příspěvek Evropské unie činí 15 600 000 EUR na základě:

a) částky za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie stanovené v protokolu, 
stanovené na 11 600 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu; 

b) podpory rozvoje politiky politiky Guineje-Bissau v odvětví rybolovu a modré 
ekonomiky Guineje-Bissau ve výši 4 000 000 EUR ročně po celou dobu trvání protokolu.

Zpravodaj doufá, že nový protokol umožní EU a Republice Guinea-Bissau úžeji 
spolupracovat s cílem podpořit udržitelné využívání rybolovných zdrojů v jejích vodách 
a podpořit její úsilí o rozvoj vnitrostátního odvětví rybolovu a souvisejících oblastí. 

Účinnost předchozího protokolu, pokud jde o očekávané výsledky, byla průměrná. Za každé 
euro investované v rámci dohody byla vytvořena celková přidaná hodnota ve výši 2,02 EUR: 
42 % pro EU, 38 % pro země AKT a 20 % pro Guineu-Bissau. Je proto legitimní a možné, 
aby guinejské orgány dosáhly zvýšené schopnosti získávat přidanou hodnotu vytvářenou díky 
této dohodě.

Navzdory skutečnosti, že EU měla dohody o rybolovu s Guineou-Bissau od počátku 80. let, 
složka těchto dohod týkající se rozvojové spolupráce (odvětvové podpory) vedla k velmi 
malým výsledkům. Místní odvětví rybolovu a související činnosti ve skutečnosti 
nezaznamenaly žádný významný pokrok.
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Vzhledem k nedostatečné infrastruktuře se úlovky plavidel EU v Guineji-Bissau nevykládají, 
nezpracovávají ani nejsou uváděny na trh. Upřednostňovaným přístavem je Dakar v Senegalu.

Nedávné investice Africké rozvojové banky a dalších investorů (např. Číny) do infrastruktury 
a do rybářského přístavu pro drobný rybolov (na vykládku a zpracování) v lokalitě Alto 
Bandim představují pro tuto zemi příležitost, avšak k uspokojení potřeb nestačí. Rozvoj 
infrastruktury pro vykládku, skladování a zpracování ryb, kterou by mohlo využívat 
průmyslové rybářské loďstvo lovící ve vodách Guineje-Bissau, by byl obzvláště důležitý 
nejen pro tento rybolov, ale také pro rozvoj odvětví rybolovu této země, a to i pro vytvoření 
trhů, distribučních a obchodních struktur a laboratoří pro analýzy kvality. 

Zpravodaj je toho názoru, že dohoda musí přispět ke zlepšení operační nezávislosti této země, 
podporovat její rozvojovou strategii a zaručovat její svrchovanost. 

Zpravodaj proto doporučuje, aby Parlament udělil souhlas s podpisem tohoto protokolu 
vzhledem k jeho významu pro Guineu-Bissau a pro loďstva EU působící v jejích vodách.

Zpravodaj je však přesvědčen, že je potřeba přikročit k podrobnějšímu zhodnocení 
a prozkoumání této dohody, její historie a vyhlídek do budoucnosti. S ohledem na úlohu 
a pravomoci Parlamentu v této oblasti považuje zpravodaj za vhodné a nezbytné přijmout 
k této dohodě nelegislativní usnesení, v němž budou uvedeny úvahy a doporučení, jež by 
Evropská komise měla brát v úvahu během období platnosti stávajícího protokolu (což 
bohužel nebylo vždy v minulosti pravidlem).

Kromě výše uvedených skutečností si zpravodaj přeje zdůraznit následující otázky, jež 
vyžadují zvláštní pozornost.

Dohoda musí podporovat skutečný udržitelný rozvoj rybolovného odvětví Guiney-Bissau a 
s ním spojený průmysl a činnosti, přičemž by měla zvyšovat přidanou hodnotu, která v zemi 
zůstává z využívání jejích přírodních zdrojů.

Je potřeba lepší koordinace mezi podporou odvětví poskytovanou v rámci dohody o rybolovu 
a nástrojů, jež jsou dostupné v rámci rozvojové spolupráce, zejména Evropského rozvojového 
fondu, a to jak v příslušném národním programu, tak i v rámci regionálního programu pro 
země západní Afriky. Zpravodaj chce využít této příležitosti k tomu, aby upozornil Komisi na 
potřebu usnadnit prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (ERF) podporu studií, 
projektů a budování infrastruktury na podporu rybolovu, zejména průmyslového rybářského 
přístavu s kapacitou pro vykládku, skladování a zpracování ryb. 

Zpravodaj se domnívá, že Evropská komise by měla přijmout nezbytná opatření, včetně 
případné revize a zvýšení odvětvové podpory v rámci dohody, a měla by nalézt nové a lepší 
způsoby, jak zlepšit míru čerpání této podpory, aby zvrátila trend nevyčerpání uvedených 
prostředků v posledních desetiletích. Několika z mála příkladů pozitivního vývoje 
z posledních let chybí vytrvalé úsilí k tomu, aby přineslo konkrétní a trvalé výsledky.

Stejně jako v případě jiných zemí v tomto regionu jsou zapotřebí podrobné a spolehlivější 
údaje o úlovcích, o stavu rybolovných zdrojů z hlediska ochrany a o stavu ekosystémů 
obecně. Guinea-Bissau by měla být v co největší míře podporována v tom, aby mohla rozvíjet 
své vlastní schopnosti získávání těchto údajů. Totéž platí pro schopnosti v oblasti dohledu 
a kontroly nad výlučnou ekonomickou zónou Guiney, přičemž je i nadále výzvou boj proti 
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nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Závěrem zpravodaj zdůrazňuje, že Evropský parlament musí být všech etapách okamžitě 
a plně informován o postupech týkajících se protokolu či prodloužení jeho platnosti a jeho 
provádění, jak je podrobně uvedeno v nelegislativním usnesení připojeném k tomuto 
doporučení.


