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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi 
Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13484/2019),

– s ohledem na protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou (13483/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 
a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (C9-0178/2019),

– s ohledem na své nelegislativní usnesení 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 (A9-0000/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

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

Evropská unie (EU) v posledních letech podepsala řadu dohod o partnerství v odvětví 
rybolovu (dále jen „FPA“) a protokolů se třetími zeměmi. Prostřednictvím těchto FPA 
poskytuje EU finanční a technickou podporu výměnou za rybolovná práva na nadbytečné 
populace ve výlučné ekonomické zóně dané země, a to v právně regulovaném prostředí. Tyto 
dohody se rovněž zaměřují na zachovávání zdrojů a environmentální udržitelnost s cílem 
zajistit, aby veškerá unijní plavidla podléhala identickým pravidlům pro účely inspekcí 
a transparentnosti, a podporovat udržitelnou rybářskou politiku
samotné partnerské země. Současně byla do všech protokolů uzavřených k dohodám
o rybolovu vložena klauzule o dodržování lidských práv.

Dohoda mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu 1 (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 20. listopadu 20142 a od té doby se 
automaticky prodlužuje. Platnost současného protokolu vypršela dne 19. listopadu 2019. 

Na základě příslušných pokynů pro jednání3 vedla Komise jednání s vládou Senegalské 
republiky (dále jen „Senegal“) s cílem uzavřít nový protokol k dohodě. Po těchto jednáních 
byl nový protokol parafován dne 19. července 2019. Protokol pokrývá období pěti let 
počínaje datem zahájení jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu, jak je uvedeno 
v článku 16 protokolu.

V souladu s prioritami reformy rybářské politiky4 stanoví nový protokol rybolovná práva pro 
plavidla Evropské unie ve vodách Senegalu na základě nejlepších dostupných vědeckých 
doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku 
(ICCAT). Tento nový protokol zohledňuje výsledky posouzení posledního protokolu 
(vztahujícího se na období 2014–2019) a posouzení vhodnosti uzavření nového protokolu, 
které zohledňuje vývoj v budoucnu. Obě posouzení byla provedena externími odborníky. 
Protokol Evropské unii i Senegalu rovněž umožní v zájmu obou stran úžeji spolupracovat při 
prosazování odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Senegalu a podpoří úsilí 
Senegalu o rozvoj jeho modré ekonomiky.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

– 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,
– 10 plavidel lovících na pruty, 
– 5 plavidel používajících dlouhé lovné šňůry, 
– 2 trawlery.

Roční finanční příspěvek Evropské unie činí 1 700 000 EUR a skládá se z:

a) částky 800 000 EUR za přístup, zejména pro referenční tonáž 10 000 tun tuňáka za rok 
a povolený objem úlovku štikozubce senegalského a štikozubce Pollova ve výši 1 750 

1 Úř. věst. L 304 de 23.10.2014, s. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
3 Přijaty na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 15. července 2019.
4 Úř. věst. L 354 de 28.12.2013, s. 22.

https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
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tun za rok, přičemž v porovnání s nynějším protokolem došlo ke snížení tohoto 
množství (ve výši 2000 tun); 

b) podpory na rozvoj odvětvové politiky rybolovu Senegalu ve výši 900 000 EUR ročně 
po celou dobu platnosti protokolu. Tato podpora po celou dobu platnosti protokolu 
bude přispívat k dosažení cílů vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení 
rybolovných zdrojů Senegalu.

Roční částka na prostředky pro závazky a platby se stanoví v rámci ročního rozpočtového 
procesu, včetně položky rezervy na protokoly, které na začátku roku ještě nebyly v platnosti5.

Odvětví rybolovu se na senegalském hospodářství podílí zhruba 2 % HDP a vývoz 
rybolovných produktů činí 16 % veškerého vývozu země. Toto odvětví se považuje za hnací 
prvek růstu, jenž by mohl přispět k naplňování cílů vytyčených v národním plánu rozvoje 
s názvem Plan Sénégal Émergent, který představuje referenční strategii pro politiku země ve 
středně a dlouhodobém výhledu. Je třeba též zohlednit i značené úsilí této země o splnění 
environmentálních kritérií pro udržitelný růst.

Evropská unie a Senegal rozvíjejí spolupráci v obecném rámci, který tvoří dohoda z Cotonou. 
Intervence v oblasti podpory rybolovu jsou prováděny prostřednictvím programu regionální 
iniciativy, lépe známého jako PESCAO, jehož cílem je zlepšit řízení odvětví rybolovu 
a bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a to s rozpočtem ve 
výši 15 milionů EUR pro období let 2018–2024;

Odlov štikozubce senegalského a štikozubce Pollova v rybolovných oblastech Senegalu 
a sousedních států přispěl k tlaku, který je na populaci tohoto rybího druhu rybolovem 
vyvíjen. Podle vědeckého stanoviska Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku 
(CECAF) probíhá lov štikozubce senegalského a štikozubce Pollova v rámci limitů pro 
udržitelnost, přičemž v hodnotící zprávě se doporučuje omezit dodatečné úlovky tohoto 
rybího druhu za účelem snížení jeho úmrtnosti zapříčiněné rybolovem. Při sjednávání nového 
protokolu bylo dosaženo dohody v souladu s tímto doporučením.

Rybářská plavidla Unie jsou omezena na rybolovné oblasti na volném moři, čímž se 
minimalizuje interakce se senegalským odvětvím drobného rybolovu, jehož životnost tak není 
ohrožena. K interakci mezi flotilou plavidel Unie a Senegalu dochází zejména při rybolovu 
vlečnými sítěmi na otevřeném moři, kde jsou aktivní tři nebo čtyři senegalská plavidla, na něž 
se vztahuje horní hranice pro odchyt dvojnásobně převyšující celkový přípustný odlov, který 
pro trawlery Unie činí 2000 tun. 
Zpráva hodnotící poslední protokol (pokrývající období 2014–2019) z hlediska budoucího 
vývoje uvádí, že toto ujednání bylo doposud v obecné rovině účinné, pokud jde o cíl přispět 
k udržitelnému využívání zdrojů v rybolovných oblastech Senegalu, a doporučuje uzavření 
nového protokolu.

5 V souladu s interinstitucionální dohodou o spolupráci v rozpočtových záležitostech (2013/C 373/01).


