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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou 
unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví 
rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím 
a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost 
končí dne 15. listopadu 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12928/2019),

– s ohledem na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou 
islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná 
práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím 
a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost 
končí dne 15. listopadu 2019 (12927/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 
2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C9-0175/2019),

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

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9-0000/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států a Mauritánské islámské republiky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti: 

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánií zajišťuje loďstvu EU významná 
rybolovná práva týkající se druhů žijících při dně a pelagických druhů, jakož i tuňáka 
a vysoce stěhovavých druhů. EU vytvořila síť dvoustranných dohod o partnerství v oblasti 
udržitelného rybolovu v Atlantském oceánu u pobřeží západní Afriky, a sice s Marokem, 
Senegalem, Gambií, Guineou-Bissau, Libérií a Pobřežím slonoviny. 

Komise provedla v letech 2018–2019 hodnocení ex post stávajícího protokolu k dohodě 
o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánií i hodnocení ex ante týkající se možného obnovení 
tohoto protokolu a dospěla k závěru, že v odvětví rybolovu EU existuje silný zájem o rybolov ve 
vodách Mauritánie a že obnovení protokolu by přispělo k posílení sledování, kontroly a dohledu 
a ke zlepšení řízení rybolovu v tomto regionu. Pro EU je důležité zachovat si nástroj umožňující 
úzkou odvětvovou spolupráci s jedním z významných subjektů ve správě oceánů na subregionální 
úrovni z důvodu rozsahu rybolovné oblasti, která spadá do jeho pravomoci. 

Dne 8. července 2019 přijala Rada mandát, kterým Evropskou komisi zmocňuje k zahájení 
jednání o obnovení Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánskou 
islámskou republikou a jejího prováděcího protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva 
a finanční příspěvek, jehož platnost skončila dne 15. listopadu 2019.

Tento mandát stanoví, že v případě, že by jednání o nové dohodě o partnerství v oblasti 
udržitelného rybolovu a o protokolu mezi Unií a Mauritánií trvala déle, než se předpokládá, 
a bylo by třeba zabránit dlouhému přerušení rybolovných činností, měla by mít Komise 
možnost se s Mauritánií dohodnout na prodloužení platnosti stávajícího protokolu o jeden rok 
a zároveň pokračovat v jednáních směřujících k dosažení nové dohody o partnerství v oblasti 
udržitelného rybolovu a nového protokolu v souladu s cíli stanovenými v mandátu.

Vzhledem ke komplexní povaze jednání se obě strany skutečně dohodly na prodloužení 
stávajícího protokolu o nejvýše jeden rok. Toto prodloužení stanovily v dohodě ve formě 
výměny dopisů parafované dne 4. září 2019 v Bruselu. Tímto prodloužením se zabránilo 
přerušení rybolovných činností plavidel EU poté, co v listopadu 2019 skončila platnost 
protokolu. Prodloužený protokol platí po dobu nejvýše jednoho roku. Nyní je nezbytné, aby 
Evropský parlament přijal rozhodnutí o schválení prodloužení.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

* plavidla lovící korýše kromě langust a krabů: 5 000 tun a 25 plavidel;
* trawlery (bez mrazírenského zařízení) a plavidla pro lov při dně na dlouhou lovnou 

šňůru zaměřená na lov štikozubce senegalského: 6 000 tun a 6 plavidel;
- (mrazírenské) trawlery lovící štikozubce senegalského: (štikozubec senegalský: 3 500 

tun, olihně: 1 450 tun, sépie: 600 tun);
* plavidla lovící druhy žijící při dně jiné než štikozubec senegalský a vybavená jinými 

lovnými zařízeními než sítěmi: 3000 tun a 6 plavidel;
* plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 12 500 tun (referenční množství) a 25 plavidel;
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* plavidla lovící tuňáky na pruty a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru: 7 500 tun 
(referenční množství) a 15 plavidel;

* mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov: 225 000 tun (s povoleným překročením 
maximálně 10 %) a 19 plavidel;

* nemrazírenská plavidla pro pelagický rybolov: 15 000 tun (odečteny od množství 
kategorie 6, pokud byly využity) a 2 plavidla.

Finanční příspěvek

Roční finanční příspěvek činí 61 625 000 EUR na období nejvýše jednoho roku pro účely 
prodloužení, a to na základě:

a) roční částky za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie uvedené v protokolu, 
stanovené na 57 500 000 EUR;
b) podpory na rozvoj odvětvové rybářské politiky Mauritánie ve výši 4 125 000 EUR ročně 
s cílem pomoci při plnění cílů její vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení 
vnitrozemských a mořských rybolovných zdrojů.

Postoj zpravodajky

Dohoda v oblasti rybolovu s Mauritánií je nejdůležitější z podobných dohod, které má EU 
v současné době se třetími zeměmi. Od podpisu první dohody uplynulo více než třicet let a 
v současné době může rybolovných práv využívat maximálně 58 plavidel ze Španělska, Itálie, 
Portugalska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Německa, Spojeného království, Irska 
a Francie.

Zpravodajka uznává, že je vhodné stávající protokol prodloužit, neboť obtížnost jednání 
s Mauritánií byla a možná i nadále bude jednou z překážek pro obnovení dohody. Ačkoli uznává, 
že jde o vhodné opatření, upozorňuje obě strany, že toto ustanovení by nemělo sloužit jako záminka 
pro zbytečné prodlužování jednání. 

Vítá pokrok, jehož bylo dosaženo, pokud jde o transparentnost stávajícího protokolu, podle kterého 
musí Mauritánie zveřejnit všechny dohody umožňující přístup cizích plavidel do svých 
teritoriálních vod. Zpravodajka je přesvědčena, že tento model by měl být použit ve všech dohodách 
uzavřených Evropskou unií se třetími zeměmi, a vybízí Evropskou komisi, aby dále zvyšovala 
transparentnost ve všech dvoustranných jednáních EU o rybolovu.

V tomto ohledu žádá Komisi, aby Mauritánii pomohla zlepšit řízení a kontrolu využívání 
soukromých dohod, které zachová, zejména těch, u nichž se dá předpokládat zneužití týkající se 
možného nadměrného využívání zdrojů, porušování práv mauritánských pracovníků nebo 
umožnění nezákonného, neregulovaného a nehlášeného rybolovu, jak uvádějí nevládní organizace, 
které působí v těchto lovištích. Je nezbytné poskytnout této zemi možnost projednat uvedené 
dohody znovu a zajistit, aby se uplatňovaly stejné podmínky, jaké platí pro plavidla Společenství, 
s cílem zajistit skutečně udržitelné využívání zdrojů. Mauritánská plavidla pro drobný rybolov musí 
mít i nadále přednostní přístup ke svým zdrojům a schopnost zaručit potravinové zabezpečení 
v dané oblasti. Odvětvová podpora stávajícího protokolu se zvýšila ve srovnání s předchozím 
protokolem s cílem zlepšit evropskou podporu pro provádění nové odvětvové strategie pro 
udržitelný rozvoj rybolovných činností v této zemi. 

Zpravodajka naléhavě žádá Komisi, aby posílila podporu pro místní odvětví rybolovu, čímž prokáže 
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odhodlání Evropské unie podporovat rozvoj loďstev zemí, s nimiž má dohody, a její přání 
propagovat model environmentální, hospodářské a sociální udržitelnosti, který uplatňuje ve své 
rybářské politice.

Kromě toho uznává úsilí Mauritánie o zlepšení prostřednictvím stanovení alternativního postupu 
vykládky při opakovaném přerušení silniční dopravy během předchozích měsíců. Majitelé lodí ze 
Společenství utrpěli značné ztráty v důsledku zablokování silniční dopravy kvůli pohraničnímu 
konfliktu mezi Mauritánií a Marokem. Naléhavě vyzývá Komisi, aby do nového protokolu, o němž 
v současné době jedná, zahrnula možnost vykládky v přístavech mimo Mauritánii, aby se zabránilo 
těmto nešťastným incidentům.

Zpravodajka vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byla zachována zlepšení obsažená ve stávajícím 
protokolu, jako je zrušení omezení pro plavidla Společenství, která vedla k nedostatečnému 
využívání možností odlovu, snížených navíc odstraněním tradičního rybolovu hlavonožců pro 
evropské loďstvo. Je potřeba zvláště zmínit vytvoření a úpravu rybolovných oblastí pro plavidla 
lovící měkkýše a pro malé pelagické druhy, které jsou zásadní pro lepší soužití s mauritánskými 
plavidly a pro přezkum toho, zda je možné zlepšit rybolovná práva pro lov štikozubce černého 
vlečnými sítěmi a plavidly pro lov při dně, pokud budou v souladu s doporučeními nejlepšího 
dostupného vědeckého poradenství. 

Za zmínku stojí především zachování změny ve stanovení počtu mauritánských pracovníků, kteří 
mají být zaměstnáni na evropských plavidlech. Žádá Komisi, aby zachovala 60% podíl a aby se do 
něj i nadále nezapočítávala pracovní místa spojená s řízením stroje, čímž se vyřeší obtíže spojené 
s úrovní kvalifikace mauritánských námořníků. 
 
Stávající protokol obsahuje také zlepšení pro loďstva lovící vysoce stěhovavé druhy, která budou 
moci, jakmile dojde k harmonizaci kontrolních a přístupových opatření s opatřeními stanovenými 
pro ostatní dohody o lovu tuňáků, lovit za podobných podmínek, jaké platí pro třetí země. 
Zpravodajka vyzývá Komisi, aby zachovala toto zlepšení v novém protokolu.
 
Zpravodajka by rovněž ráda zdůraznila význam pravidla, podle něhož musí evropská plavidla 
věnovat 2 % úlovků pelagických druhů ve prospěch osob v nouzi. Tyto dary by měly být 
v budoucím protokolu s Mauritánií zachovány.

Zpravodajka trvá na tom, že je třeba zlepšit ustanovení stávajícího protokolu, zejména článku 1, 
s cílem zlepšit vzájemnou důvěru a nediskriminaci evropského loďstva ve vztahu k ostatním 
zahraničním plavidlům, což by mělo zajistit, že pro tato plavidla budou platit stejné podmínky 
zachování druhů jako pro plavidla Společenství. Ve prospěch větší transparentnosti se musí 
Mauritánie zavázat, že bude zveřejňovat všechny veřejné nebo soukromé dohody s třetími zeměmi. 
Kromě toho bude také v případě přebytku poskytovat přednostní přístup evropskému loďstvu.

Pokud jde o rybolovné oblasti, zpravodajka vyzývá Komisi, aby zavedla regionální řízení 
malých pelagických druhů, jak doporučuje pracovní skupina Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství pro malé pelagické druhy v jihovýchodní Africe, neboť Mauritánie sdílí tyto 
populace s Marokem, Gambií a Senegalem. Je nezbytné vytvořit společné výzkumné programy 
a pro účely nového protokolu a jeho provádění by měla Komise organizovat schůze vědeckých 
výborů zároveň, nebo v intervalu několika málo dnů.

Pokud jde o nový protokol, zpravodajka naléhavě vyzývá Komisi, aby zachovala vyváženost, jíž se 
podařilo dosáhnout, pokud jde o finanční příspěvek za poskytnutí rybolovných práv. Je důležité 
zachovat poměr nákladů a přínosů dohody s Mauritánií, k němuž přispívají také změny technických 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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opatření.


