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NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO 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 – 2019/0226M(NLE))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na dohodu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství 
v oblasti udržitelného rybolovu, která vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014,

– s ohledem na retrospektivní a výhledovou hodnotící zprávu o protokolu k dohodě mezi 
Evropskou unií a Senegalem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu,

– 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 čl. 43 
odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a odst. 7 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) (C9-0178/2019),

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... 20201 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 (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi 
Evropskou unií a Senegalskou republikou vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014, 
že platnost stávajícího protokolu, kterým se dohoda provádí, vypršela dne 19. listopadu 
2019 a že dne 19. července 2019 byl parafován nový protokol;

B. vzhledem k tomu, že účinky posledního protokolu jsou uspokojivé, pokud jde o kapitolu 
o lovu tuňáků, a vzhledem k tomu, že plavidla Společenství nevyužila část rybolovných 
práv pro lov ryb žijících hluboko při dně; vzhledem k tomu, že úlovky štikozubce 
senegalského a štikozubce Pollova v senegalských vodách představují méně než 10 % 
úlovků Společenství v tomto subregionu;

C. vzhledem k tomu, že rybářská plavidla Unie jsou omezena na rybolovné oblasti na 
volném moři, čímž se minimalizuje interakce se senegalským odvětvím drobného 
rybolovu, jehož životnost není ohrožena;

D. vzhledem k tomu, že nový protokol se vztahuje na období pěti let a stanoví rybolovná 

1 Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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práva pro plavidla Unie (28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, 10 
plavidel lovících na pruty, 5 plavidel lovících na dlouhé lovné šňůry a 2 trawlery) na 
referenční množství stanovené na 10 000 tun tuňáka ročně a povolený objem úlovků 
štikozubce senegalského a štikozubce Pollova na 1 750 tun ročně;

E. vzhledem k tomu, že finanční příspěvek činí 3 050 750 EUR ročně v následujícím 
členění: roční částka 800 000 EUR za přístup ke zdrojům, roční částka 900 000 EUR na 
provádění odvětvové politiky a roční částka 1 350 750 EUR odpovídající odhadované 
výši poplatků placených majiteli plavidel;

F. vzhledem k tomu, že Senegal ratifikoval většinu mezinárodních nástrojů pro 
mezinárodní řízení rybolovu;

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie a Senegal udržují spolupráci v obecném rámci 
dohody z Cotonou a že intervence v oblasti podpory rybolovu jsou prováděny 
prostřednictvím programu PESCAO, jehož cílem je zlepšit řízení rybolovu a bojovat 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

1. konstatuje, že protokol umožní pokračovat v úzké spolupráci mezi Evropskou unií 
a Senegalem, která má zajistit odpovědné využívání rybolovných zdrojů v senegalských 
vodách a podpořit úsilí této země o rozvoj udržitelného řízení zdrojů a ochranu 
biologické rozmanitosti moří;

2. podporuje strategii EU zaměřenou na zachování sítě dohod v regionu s cílem doplnit 
opatření na podporu udržitelnosti rybích populací v rámci regionálních rybářských 
organizací;

3. bere na vědomí, že v souladu se závěry hodnotící zprávy nový protokol snižuje 
množství štikozubce senegalského a štikozubce Pollova (z 2 000 na 1 750 tun ročně) 
a zvyšuje finanční příspěvek na odvětvovou podporu (o 150 000 EUR) a odhadované 
poplatky placené majiteli plavidel;

4. konstatuje, že byla omezena rybolovná práva pro trawlery pro rybolov hluboko při dně 
(štikozubec senegalský a štikozubec Pollův) v souladu s vědeckým stanoviskem Výboru 
pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) za účelem snížení úmrtnosti;

5. bere na vědomí stávající obtíže při vědeckém sledování využívání zdrojů ryb žijících 
hluboko při dně a trvá na tom, že hodnocení by mělo přihlížet také k rybolovnému tlaku 
plavidel třetích zemí ve vodách jiných pobřežních zemí, neboť rybolovná práva plavidel 
Unie v senegalských vodách jsou poměrně omezená;

6. domnívá se, že má-li se zaručit přístup k přebytkům v senegalských vodách, je třeba 
znát celkovou intenzitu rybolovu, a žádá Komisi, aby zajistila, aby byl článek 
o transparentnosti uplatňován jak v rámci stávajícího protokolu, tak při jednáních 
v rámci příslušných regionálních rybářských organizací;

7. bere na vědomí možnost přezkoumat rybolovná práva a dohodnout se na průzkumných 
rybářských výjezdech v senegalských rybolovných oblastech; vítá začlenění 
monitorování úlovků prostřednictvím elektronického systému podávání zpráv (ERS, 
electronic reporting system); žádá Komisi, aby zajistila zprovoznění tohoto systému co 
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nejdříve;

8. vítá skutečnost, že Senegal ratifikoval v roce 2017 dohodu FAO o opatřeních 
přístavních států, což je vzhledem k významu dakarského přístavu pro vykládku 
produktů rybolovu pozitivní;

9. kladně hodnotí najímání senegalských námořníků na plavidla Evropské unie 
a zdůrazňuje dobré výsledky, jichž bylo dosaženo při provádění předchozího protokolu; 
vítá skutečnost, že Senegal ratifikoval Úmluvu MOP č. 188 o práci v odvětví rybolovu; 
žádá Komisi, aby pravidelně na zasedáních smíšeného výboru vyhodnocovala účinné 
provádění této dohody, zejména pracovní podmínky a odměňování, na něž se rovněž 
odkazuje v protokolu;

10. má-li se zajistit dosažení cílů odvětvové podpory stanovených v článku 5 a aniž by byly 
dotčeny jiné činnosti, doporučuje následující prioritní a strategická opatření:

– zlepšit sledování, kontrolu a dohled prostřednictvím rychlé modernizace střediska 
pro sledování rybolovu;

– podporovat úsilí Senegalu v boji proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu prostřednictvím systému kontrol plavidel 
navštěvujících dakarský přístav;

– rozvíjet vědecké kapacity a shromažďovat údaje pro vědecký výzkum;

– podporovat pracovní podmínky žen;

– intervencemi podporovat zhodnocení produktů rybolovu prostřednictvím 
horizontálního programu posilování kapacit pro hospodářské subjekty v tomto 
odvětví;

– zavést programy základního a odborného vzdělávání pro námořníky (odborná 
příprava v oblasti rybolovných technik, ale také bezpečnost na palubě atd.) se 
zvláštním důrazem na vzdělávání žen, které žijí a pracují v odvětví rybolovu;

– zvýšit úsilí s cílem pomoci senegalské straně při včasném provádění odvětvové 
podpory;

– zajistit větší zviditelnění akcí financovaných EU a podporovat řádné chápání 
konkrétních přínosů protokolu k rozvoji odvětví ze strany rybářských komunit 
a občanské společnosti;

11. žádá Komisi, aby vypracovala globální studii dopadu dvoustranných dohod EU 
v oblasti rybolovu, zejména ohledně přínosu odvětvové podpory a činnosti evropského 
loďstva ve vodách třetích zemí pro místní ekonomiky (rozvoj udržitelného rybolovu, 
místní zaměstnanost, infrastruktura, sociální zlepšení...);

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Senegalské republiky.


