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NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou (2019 – 2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08928/2019),

– so zreteľom na uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore 
rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou 
(08894/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (C9-0011/2019),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...1 o návrhu rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2019),

A. keďže základným cieľom dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva 
medzi EÚ a Guineou-Bissau (ďalej len „dohoda SFPA“) je posilniť spoluprácu 
v oblasti rybárstva medzi EÚ a Guineou-Bissau v záujme oboch strán, a to podporou 
udržateľnej politiky rybárstva a udržateľného využívania rybolovných zdrojov 
vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Guiney-Bissau, a zároveň rozvoj sektora 
rybárstva Guiney-Bissau;

B. keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej dohody SFPA sa 
celkovo považuje za uspokojivé;

C. keďže dohoda SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau má značný význam v kontexte 
dohôd o partnerstve, ktoré EÚ uzavrela s tretími krajinami, v súčasnosti je treťou 
najdôležitejšou dohodou z hľadiska súvisiacich finančných zdrojov a ponúka pridanú 
výhodu tým, že umožňuje prístup k zmiešanému rybárstvu;  

D. keďže príspevok rybárstva Guiney-Bissau k bohatstvu tejto krajiny je veľmi nízky 
(3,5 % HDP v roku 2015), hoci finančné prostriedky, ktoré získa prostredníctvom 
dohody SFPA ako kompenzáciu za prístup k zdrojom, predstavujú významný prínos 
k verejným financiám tejto krajiny;

1 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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E. keďže v období, na ktoré sa vzťahuje protokol, budú rybolovné možnosti vymedzené 
dvoma spôsobmi: v prvých dvoch rokoch ako rybolovné úsilie (merané z hľadiska 
hrubej registrovanej priestornosti) a v posledných troch rokoch ako celkový povolený 
výlov (v tonách); keďže tento prechod by malo v prvých dvoch rokoch uplatňovania 
protokolu sprevádzať zavedenie systému elektronického nahlasovania úlovkov 
(Electronic Reporting System – ERS) a spracúvanie takto prenášaných údajov 
o úlovkoch;

F. keďže aj napriek tomu, že EÚ má s Guineou-Bissau uzavreté rybárske dohody už 
od začiatku 80. rokov 20. storočia, prvok rozvojovej spolupráce v týchto dohodách 
(odvetvová podpora) nijako neprispel ani k významnému rozvoju miestneho odvetvia 
rybolovu, ani k rozvoju súvisiacich odvetví a činností;

G. keďže na rozvoj odvetvia rybolovu v Guinei-Bissau je potrebné vybudovať základnú 
infraštruktúru, ako sú prístavy, vyloďovacie miesta, skladovacie zariadenia 
a spracovateľské závody, ktoré zatiaľ chýbajú;

H. keďže obchodovanie s produktmi rybolovu z Guiney-Bissau v EÚ je už veľa rokov 
zakázané, lebo táto krajina nie je schopná splniť hygienické opatrenia, ktoré EÚ 
vyžaduje; keďže oneskorenie procesu certifikácie analytického laboratória (CIPA) je 
hlavnou prekážkou vývozu produktov rybolovu z Guiney-Bissau do EÚ;

I. keďže guinejské orgány majú legitímnu ambíciu vidieť nárast pridanej hodnoty, ktorú 
prináša využívanie rybolovných zdrojov v guinejskej VHZ, lebo v súčasnosti väčšina 
tejto pridanej hodnoty nezostáva v krajine;

J. keďže vytváranie priamych pracovných miest v sektore rybolovu v Guinei-Bissau je 
obmedzené a klesá, a to aj v prípade miestnych členov posádky na palube plavidiel 
(v súčasnosti je ich menej ako v čase uzavretia predchádzajúceho protokolu);

K. keďže v boji proti NNN (nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému) rybolovu 
v pobrežnom mori Guiney-Bissau sa dosiahol pokrok vďaka zlepšeným metódam 
dohľadu nad guinejskou VHZ, najmä tým, ktoré boli pridelené FISCAP (inšpekcia 
a kontrola rybolovných činností), ktoré zahŕňajú zbory pozorovateľov a plavidiel 
s rýchlou hliadkou, avšak stále sa vyskytujú chyby a nedostatky, ktoré treba odstrániť, 
a to aj pokiaľ ide o systém monitorovania plavidiel (VMS);

L. keďže sa dosiahol pokrok pri profilovaní populácií druhov žijúcich pri morskom dne 
v guinejskej VHZ, najmä pokiaľ ide o správu z kampane na hodnotenie populácií 
druhov žijúcich pri morskom dne vo VHZ Guiney-Bissau z januára 2019;

M. keďže integrácia predchádzajúcich odporúčaní Parlamentu do súčasného protokolu 
nebola celkom uspokojivá;

N. keďže Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný 
o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia;

1. poukazuje na význam dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau tak pre Guineu-
Bissau, ako aj pre flotily EÚ vykonávajúce činnosť vo vodách Guiney-Bissau; 
zdôrazňuje, že existuje priestor na dosiahnutie účinnejšieho pokroku z hľadiska 
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spolupráce v oblasti rybárstva medzi EÚ a Guineou-Bissau, a domnieva sa, že by 
preto mala ísť nad rámec prechádzajúcich protokolov o vykonávaní tejto dohody;

2. domnieva sa, že ciele dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau mali rozličnú mieru 
úspešnosti: dohoda síce na jednej strane poskytovala a poskytuje významné rybolovné 
možnosti pre plavidlá EÚ vo VHZ Guiney-Bissau, ktoré európski vlastníci lodí 
vo veľkej miere využívajú, avšak na druhej strane sú výsledky v oblasti rozvoja 
miestneho odvetvia rybolovu celkovo nedostatočné a neuspokojivé;

3. domnieva sa, že prechod v systéme riadenia rybolovných možností (od riadenia 
rybolovného úsilia k riadeniu celkového povoleného výlovu) je pre tento protokol 
výzvou; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začala podporovať primeraný a účinný 
prechod, ktorý zabezpečí potrebnú spoľahlivosť a účinnosť systému ERS 
a spracovania údajov o úlovkoch;  

4. podporuje potrebu výrazného pokroku v rozvoji sektora rybárstva Guiney-Bissau, a to 
aj na úrovni súvisiacich odvetví a činností, a vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia – vrátane možného prehodnotenia a posilnenia prvku odvetvovej 
pomoci v dohode spolu s vytvorením podmienok na zvýšenie miery čerpania tejto 
podpory – s cieľom zaručiť účinné zvrátenie smerovania z uplynulých desaťročí;

5. domnieva sa, že ciele dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau sa nepodarí splniť, 
ak sa nezvýši pridaná hodnota pre Guineu-Bissau vyplývajúca z využívania jej 
rybolovných zdrojov; za prioritné oblasti podpory EÚ, pre ktoré treba zmobilizovať 
potrebnú technickú a finančnú pomoc, označuje:

a. posilnenie inštitucionálnej kapacity; 

b. vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre rybolov a súvisiace činnosti, 
napríklad prístavy (pre veľko- aj maloobjemový rybolov), miesta na vykládku, 
zariadenia na skladovanie a spracovanie rýb, trhy, distribučné a marketingové 
štruktúry, laboratóriá na analyzovanie kvality;

c. posilnenie kapacity miestnych aktérov v sektore rybárstva prostredníctvom 
podpory organizácií rybárov;

d. odbornú prípravu pracovníkov v tomto sektore; 

e. uznanie a posilnenie úlohy žien pri rybolove spolu so zlepšením ich 
organizácie;

6. naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vo svojich politikách 
spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zohľadňovali, že Európsky rozvojový fond 
(ERF) a odvetvová podpora stanovená v dohode SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau 
by sa mali navzájom dopĺňať a mali by byť plne koordinované s cieľom posilniť 
miestny sektor rybolovu a zabezpečiť úplný výkon suverenity tejto krajiny nad jej 
zdrojmi; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom ERF a iných príslušných nástrojov 
urýchlila opatrenia potrebné na vytvorenie infraštruktúry, ktorú z dôvodu rozsahu 
a nákladov nemožno vybudovať výlučne prostredníctvom odvetvovej podpory v rámci 
dohody SFPA, napríklad rybárske prístavy (pre maloobjemový aj veľkoobjemový 
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rybolov);

7. vyzýva Európsku komisiu, aby prioritne a urýchlene stanovila podmienky vývozu 
produktov rybolovu Guiney-Bissau do EÚ, najmä pokiaľ ide o overovanie 
dodržiavania stanovených hygienických podmienok a certifikácie analytického 
laboratória (CIPA), keďže súčasný zákaz predstavuje významnú prekážku pre rozvoj 
miestneho sektora rybolovu, a teda aj pre dosiahnutie cieľov dohody SFPA;

8. podporuje potrebu zvýšiť príspevok SFPA k miestnemu vytváraniu priamych a 
nepriamych pracovných miest, a to tak na plavidlách pôsobiacich v rámci dohody 
SFPA, ako aj v činnostiach súvisiacich s rybolovom (činnosti nadväzujúce na rybolov, 
aj činnosti, ktoré mu predchádzajú); domnieva sa, že členské štáty môžu zohrávať 
dôležitú úlohu a byť aktívnou súčasťou úsilia o budovanie kapacít a odbornú prípravu 
v záujme dosiahnutia tohto cieľa;

9. domnieva sa, že treba zvýšiť objem a zlepšiť kvalitu údajov o všetkých úlovkoch 
(úlovkoch cieľových druhov aj vedľajších úlovkoch), o stave ochrany rybolovných 
zdrojov vo VHZ Guiney-Bissau a vo všeobecnosti o vplyve dohody SFPA na 
ekosystémy, a že treba vyvinúť úsilie na rozvoj kapacity Guinejsko-bissauskej 
republiky získavať takéto údaje; vyzýva Komisiu, aby pomohla zabezpečiť, aby 
orgány zodpovedné za dohľad nad vykonávaním dohody, konkrétne spoločný výbor a 
spoločný vedecký výbor, mohli bezproblémovo fungovať, a to pri zapojení 
remeselných združení rybárov, odborových zväzov, zástupcov pobrežných 
spoločenstiev a organizácií občianskej spoločnosti Guiney-Bissau;

10. domnieva sa, že vzhľadom na možné ukončenie rybolovu alebo stanovenie obmedzení 
pre rybolov z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti zdrojov, by sa mali v prvom rade 
zohľadňovať potreby miestneho rybolovu vychádzajúce zo spoľahlivých vedeckých 
odporúčaní; 

11. podporuje potrebu zlepšiť riadenie, kontrolu a dozor vo výhradnej hospodárskej zóne 
Guiney-Bissau a bojovať proti NNN rybolovu okrem iného intenzívnejším 
monitorovaním plavidiel (prostredníctvom systému VMS) s cieľom zlepšiť 
udržateľnosť rybolovných činností;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby Parlamentu postúpila zápisnice a závery zo stretnutí 
spoločného výboru, viacročný sektorový program uvedený v článku 5 protokolu spolu 
s výsledkami jeho výročných hodnotení, informácie o koordinácii tohto programu 
so strategickým plánom rozvoja rybolovu Guiney-Bissau na roky 2015 – 2020, 
zápisnice a závery zo zasadnutí spoločného vedeckého výboru, ako aj informácie 
o NNN rybolove v guinejskej VHZ, integrácii hospodárskych subjektov EÚ 
v guinejskom odvetví rybolovu (článok 10 protokolu) a overovaní súladu 
s povinnosťami vlastníkov lodí (napr. v súvislosti s príspevkom v naturáliách podľa 
kapitoly V prílohy k protokolu); vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka 
uplatňovania protokolu a pred začatím rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila 
Parlamentu kompletnú správu o jeho vykonávaní;

13. vyzýva Európsku komisiu, aby lepšie začlenila odporúčania, ktoré sú v súčasnosti 
uvedené v dohode SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau, a zohľadnila ich okrem iného 
v postupoch na obnovenie platnosti protokolu;
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14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Guiney-Bissau.


