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NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–
2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08928/2019),

– s ohledem na protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím 
a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (088942019),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, s čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) 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. 2 jednacího řádu,

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

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

A. vzhledem k tomu, že celkovým cílem dohody o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu mezi EU a Guineou-Bissau je posílit spolupráci mezi EU a Guineou-Bissau 
v odvětví rybolovu, v zájmu obou stran, prostřednictvím podpory politiky udržitelného 
rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně 
Guineje-Bissau, a to spolu s rozvojem odvětví rybolovu Guineje-Bissau;

B. vzhledem k tomu, že využívání rybolovných práv v rámci předchozí dohody 
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu je považováno za celkově uspokojivé;

C. vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU 
a Guineou-Bissau získala v souvislosti s různými dohodami o partnerství v oblasti 
udržitelného rybolovu, které EU uzavírá se třetími zeměmi, značný význam, neboť 
v současné době je z hlediska finančních prostředků třetí nejdůležitější takovou 
dohodou, přičemž je navíc třeba zohlednit skutečnost, že poskytuje přístup 
ke smíšenému rybolovu; 

D. vzhledem k tomu, že příspěvek rybolovu Guineje-Bissau k bohatství této země je velmi 
nízký (3,5 % HDP v roce 2015), ačkoli finanční prostředky převáděné v rámci dohody 
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu jako kompenzace za přístup 
k rybolovným zdrojům představují významný přínos pro veřejné finance této země;

1 Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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E. vzhledem k tomu, že během období, na které se protokol vztahuje, budou rybolovná 
práva definována dvěma způsoby: během prvních dvou let na základě intenzity 
rybolovu (měřené v hrubé registrované prostornosti) a během posledních tří let na 
základě celkového přípustného odlovu (v tunách); vzhledem k tomu, že tento přechod 
musí být během prvních dvou let platnosti protokolu doprovázen zavedením systému na 
elektronické vykazování úlovků a zpracování údajů o úlovcích; 

F. vzhledem k tomu, že přestože EU měla dohody o rybolovu s Guineou-Bissau 
od počátku 80. let, složka těchto dohod týkající se rozvojové spolupráce (odvětvové 
podpory) nevedla ani k významnému rozvoji místního odvětví rybolovu ani k rozvoji 
souvisejícího průmyslu a souvisejících činností;

G. vzhledem k tomu, že v zájmu podpory rozvoje odvětví rybolovu Guineje-Bissau je 
nezbytná základní infrastruktura, která stále chybí, jako jsou mimo jiné přístavy, místa 
vykládky a infrastruktura pro skladování a zpracování ryb;

H. vzhledem k tomu, že obchod s produkty rybolovu z Guineje-Bissau s EU je již dlouhou 
dobu zakázán z důvodu neschopnosti této země dodržovat hygienická opatření 
vyžadovaná EU; vzhledem k tomu, že hlavní překážkou vývozu rybolovných produktů 
rybolovu z Guineje do EU je zpoždění procesu vydání osvědčení analytické laboratoři 
(CIPA);

I. vzhledem k tomu, že jsou legitimní ambice guinejských orgánů dosahovat vyšší přidané 
hodnoty z využívání rybolovných zdrojů z guinejské výlučné ekonomické zóny a valná 
část uvedené přidané hodnoty v současné době v této zemi nezůstává;

J. vzhledem k tomu, že vytváření přímých pracovních míst v odvětví rybolovu v Guineji-
Bissau je omezené, a to i při zohlednění místních členů posádek na palubě rybolovných 
plavidel (jejich současný počet je nižší než během platnosti předchozího protokolu);

K. vzhledem k tomu, že v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu v teritoriálních vodách Guineje-Bissau došlo k pokroku, když byl posílen 
dohled ve výlučné ekonomické zóně Guineje-Bissau, zejména zdroje přidělené orgánu 
FISCAP (Inspekce a kontrola rybolovných činností), který zahrnuje sbor pozorovatelů 
a rychlá hlídková plavidla, avšak stále existují nedostatky a problémy, které je nutné 
překonat, a to i pokud jde o systém monitorování plavidel (VMS);

L. vzhledem k tomu, že došlo k pokroku v charakterizaci populací žijících při dně 
v guinejské výlučné ekonomické zóně, a zejména byla vypracována „zpráva 
o hodnocení populací žijících při dně ve výlučné ekonomické zóně Guineje-Bissau“ 
z ledna 2019;

M. vzhledem k tomu, že začlenění doporučení, která dříve přijal Parlament, do stávajícího 
protokolu nebylo zcela uspokojivé;

N. vzhledem k tomu, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován 
o postupech týkajících se protokolu či jeho prodloužení platnosti;

1. bere na vědomí význam dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU 
a Guineou-Bissau, a to jak pro Guineu-Bissau, tak pro loďstva EU působící ve vodách 
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této země; zdůrazňuje, že existuje prostor pro dosažení účinnějšího pokroku, pokud jde 
o spolupráci v oblasti rybolovu mezi EU a Guineou-Bissau, a domnívá se, že by se 
v tomto ohledu mělo jít nad rámec výsledků, jichž bylo dosaženo v rámci dřívějších 
prováděcích protokolů k této dohodě;

2. Je toho názoru, že cílů dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU 
a Republikou Guinea-Bissau bylo dosaženo v různé míře: zatímco na jedné straně 
dohoda nabídla a poskytuje významná rybolovná práva pro plavidla EU ve výlučné 
ekonomické zóně Guineje-Bissau a evropští rybáři tyto možnosti využívají ve vysoké 
míře, jsou na druhé straně výsledky dosažené v souvislosti s rozvojem místního odvětví 
rybolovu celkově nedostatečné a neuspokojivé;

3. je toho názoru, že přechod na nový způsob řízení rybolovných práv (od řízení na 
základě intenzity rybolovu k řízení na základě celkového přípustného odlovu) 
představuje pro tento protokol výzvu; vyzývá Komisi, aby bezodkladně podpořila 
vhodný a účinný přechod, jenž zajistí nezbytnou spolehlivost a účinnost elektronického 
systému hlášení úlovků (ERS) a zpracování údajů o úlovcích; 

4. zdůrazňuje, že je potřebný významný pokrok v rozvoji odvětví rybolovu Guineje-
Bissau, a to i na úrovni průmyslu a souvisejících činností, a vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření – včetně případné revize a navýšení součásti dohody 
zaměřené na odvětvovou podporu, spolu s vytvořením podmínek pro zvýšení míry 
čerpání této podpory – s cílem zajistit účinný obrat trendu, který byl zaznamenáván 
v posledních desetiletích;

5. domnívá se, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU 
a Guineou-Bissau nedosáhne svých cílů, pokud nebude přispívat ke zvýšení přidané 
hodnoty z využívání rybolovných zdrojů zůstávající v Guineji-Bissau; uvádí jako 
prioritní oblasti, které má EU podporovat, a pokud jde o mobilizaci nezbytné technické 
a finanční pomoci:

a. posílení institucionálních kapacit; 

b. výstavba infrastruktury pro rybolov a souvisejících činností, jako jsou přístavy 
(pro průmyslový i drobný rybolov), místa na vykládku, uskladnění a zpracování 
ryb, trhy, distribuční a obchodní zařízení, laboratoře pro analýzu kvality;

c. posílení kapacit místních subjektů v odvětví rybolovu a podpora organizací 
rybářů;

d. odborná příprava pro rybáře; 

e. uznání a posílení úlohy žen v oblasti rybolovu spolu s posílením jejich organizace;

6. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby ve svých politikách oficiální rozvojové 
spolupráce a pomoci zohledňovaly to, že Evropský rozvojový fond (ERF) a odvětvová 
podpora poskytovaná v rámci Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 
mezi EU a Republikou Guinea-Bissau se musí vzájemně doplňovat a musí být plně 
koordinovány, a to s cílem přispívat k posílení místního odvětví rybolovu a k plnému 
výkonu svrchovanosti této země nad jejími zdroji; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
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ERF a dalších nástrojů, které jsou relevantní, usnadnila nezbytné kroky pro poskytování 
infrastruktury, která z důvodu své velikosti a nákladů nemůže být vybudována pouze 
prostřednictvím odvětvové podpory v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu, jako je tomu mimo jiné v případě rybářských přístavů (průmyslových a pro 
drobný rybolov);

7. vyzývá Evropskou komisi, aby upřednostnila a urychlila stanovení podmínek pro vývoz 
rybolovných produktů z Guineje-Bissau do EU, zejména pokud jde o ověřování 
požadovaných hygienických podmínek a certifikaci analytické laboratoře (CIPA), neboť 
současný zákaz představuje významnou překážku rozvoje místního odvětví rybolovu, 
a tedy i dosažení cílů dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

8. podporuje potřebu zvýšit příspěvek dohody na místní vytváření přímých a nepřímých 
pracovních míst buď na plavidlech, která jsou provozována v rámci dohody, nebo 
v rámci činností souvisejících s rybolovem, a to jak  předcházejících, tak následných; 
domnívá se, že členské státy mohou hrát významnou úlohu a být aktivní součástí úsilí 
v oblasti budování kapacit a odborné přípravy, aby bylo dosaženo daných cílů;

9. je přesvědčen, že je třeba zlepšit množství a kvalitu údajů o všech úlovcích (cílových 
druhů a vedlejších úlovcích), o stavu rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně 
Guineje-Bissau z hlediska ochrany a obecně o dopadu dohody na ekosystémy a že je 
třeba usilovat o rozvoj schopností Republiky Guinea-Bissau tyto údaje získávat; žádá 
Evropskou komisi o podporu řádného fungování subjektů odpovědných za dohled nad 
prováděním dohody, a to smíšeného výboru a společného vědeckého výboru, jakož 
i zapojení sdružení drobného rybolovu, odborových svazů, zástupců pobřežních 
komunit a organizací občanské společnosti Guineje-Bissau;

10. domnívá se, že s ohledem na možnost ukončení rybolovu nebo stanovení jeho omezení 
z důvodu udržitelnosti zdrojů na základě spolehlivých vědeckých doporučení musí být 
na prvním místě řešeny potřeby místního rybolovu; 

11. podporuje potřebu zlepšit správu, kontrolu a dohled nad výlučnou ekonomickou zónou 
Guineje-Bissau a bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu, mimo jiné posílením monitorování plavidel (prostřednictvím systému VMS) 
s cílem zlepšit udržitelnost rybolovných činností;

12. žádá Evropskou komisi, aby Parlamentu předložila zápisy a závěry ze schůzí smíšeného 
výboru, víceletý odvětvový program uvedený ve článku 5 protokolu a výsledky jeho 
ročních hodnocení, informace o koordinaci tohoto programu se strategickým plánem 
rozvoje rybolovu v Guineji-Bissau (2015–2020), jakož i zápisy a závěry ze schůzí 
společného vědeckého výboru, stejně jako informace o nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Guiney, integraci 
hospodářských subjektů EU do odvětví rybolovu v Guineji (článek 10 protokolu) 
a ověřování plnění povinností majitelů lodí (např. ve vztahu k příspěvkům v naturáliích 
uvedeným v kapitole V přílohy protokolu); žádá Evropskou komisi, aby v posledním 
roce uplatňování protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila 
Parlamentu úplnou zprávu o jeho uplatňování;

13. žádá Evropskou komisi, aby lépe začlenila doporučení, která byla nyní učiněna 
v souvislosti s dohodou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU 
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a Guineou-Bissau, a sice mimo jiné v rámci postupu pro obnovení protokolu;

14. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Evropské komisi 
a vládám a parlamentům členských států a Guineje-Bissau.


