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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu a 
nového protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody 
o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2012)0442),

– s ohledem na návrh nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu a nového protokolu, 
kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství 
v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (0000/2012),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-
0020/2012),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A7-0000/2012),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody a nového protokolu;

2. vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru, 
jak je stanoveno v článku 9 dohody, a rovněž víceletý odvětvový program uvedený v 
článku 3 nového protokolu a výsledky jeho ročního hodnocení; vyzývá Komisi, aby 
umožnila účast zástupců Parlamentu na schůzích smíšeného výboru v roli pozorovatelů; 
vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě v posledním roce platnosti nového 
protokolu a před zahájením jednání o jejím prodloužení úplnou hodnotící zprávu 
o provádění tohoto protokolu, a to bez zbytečných omezení přístupu k tomuto dokumentu; 

3. vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech 
fázích postupu týkajícího se nového protokolu a prodlužování jeho platnosti okamžitě 
a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a Mauricijské republice.



PE500.543v01-00 6/9 PR\919598CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Vztahy mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou v oblasti rybolovu započaly v roce 
1989. Až do roku 2007 nebyly ničím narušeny, ale po vypršení platnosti protokolu na období 
2003–2007 se jednající strany nedokázaly shodnout na podmínkách jeho prodloužení. Od té 
doby muselo evropské loďstvo vykonávat rybolovnou činnost v režimech soukromého 
přístupu. Snahy o nápravu vyústily v roce 2010 v prodloužení dohody a vedly k uzavření 
dohody o partnerství v odvětví rybolovu a protokolu, které dne 23. února 2012 parafovala 
Komise. 

Komise navrhuje, aby Rada uzavřela tuto dohodu a protokol (COM(2012)442), který mimo 
jiné obsahuje i ustanovení o výlučnosti pro evropské odvětví rybolovu. Zároveň navrhuje 
nařízení Rady, které se týká přidělení rybolovných práv jednotlivým členským státům EU. 
Podmínkou pro uzavření dohody a protokolu je souhlas Evropského parlamentu. 

Otázky, které by měl Evropský parlament před udělením souhlasu zvážit, se týkají toho, zda 
dohoda a protokol poskytnou: 

1) odpovídající hospodářskou protihodnotu s ohledem na poskytnutá rybolovná práva;

2) základ pro ochranu a udržitelné využívání příslušných rybích populací a 

3) přiměřenou podporu a dostačující podmínky místnímu odvětví rybolovu. 

Posouzení nového protokolu

Hlavní prvky nového protokolu jsou:

– Roční finanční náhrada ve výši 660 000 EUR: a) částka 357 500 EUR ročně, která 
odpovídá referenčnímu množství 5 500 tun ročně, a b) částka 302 500 EUR ročně, která 
představuje dodatečný příspěvek Unie na podporu rybářské a námořní politiky Mauricia. 

– Rybolovná práva: oprávnění k rybolovu obdrží 41 plavidel lovících tuňáka pomocí nevodů a 
45 plavidel lovících u hladiny pomocí dlouhých lovných šňůr s ročním referenčním 
množstvím 5 500 tun. Tato rybolovná práva však bude možné zvýšit či snížit na základě 
ročního posouzení stavu rybích populací, což by vedlo k odpovídající úpravě finančního 
příspěvku. Rozdělení uvedených rybolovných práv mezi zúčastněné členské státy je 
předmětem návrhu zvláštního nařízení Rady. 

– Zálohy a poplatky majitelů námořních plavidel: 35 EUR na tunu tuňáků ulovených 
v mauricijské rybolovné oblasti. 

Když v roce 2010 začala Komise zkoumat zájem o novou dohodu v oblasti rybolovu, zadala 
vyhotovení předběžné hodnotící zprávy. Vypracované hodnocení dopadu nezjistilo žádný 
negativní důsledek pro hospodářství, společnost ani životní prostředí. Odhalilo naopak 
několik přínosů předešlé dohody, např. posílení evropského a mauricijského odvětví rybolovu 
a výhody pro místní obyvatelstvo. V hodnocení je dále uvedeno, že rybolovná práva 
v mauricijských vodách nemusí nutně vést ke zvýšení celkových úlovků evropských plavidel 
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v Indickém oceánu, ale podpoří lepší prostorové rozložení rybolovných činností. Závěrem se 
v něm konstatuje, že se rybolovná oblast Mauricia nevyznačuje žádnou zvláštní citlivostí 
z hlediska biologie nebo přírodního prostředí. 

Kromě toho, že se odvětví rybolovu relativně málo podílí na HDP Mauricia, přispívá také 
malou částkou do příjmů rozpočtu (0,1 % příjmů v roce 2010, tvoří je především poplatky 
zahraničních plavidel za přístupová práva) a zaměstnává nevelký počet pracovníků (12 000 
pracovních míst zejména ve zpracovatelském odvětví, což představuje 2 % zaměstnanosti v 
zemi). Přesto v roce 2012 tvořil jeho podíl na vývozu z Mauricia 15 % celkové hodnoty. 
Vyvezené zboží sestává především z tuňákových konzerv a hřbetů a pochází z dovezených 
surovin. Od počátku roku 2000 vykazuje vývoz rybích produktů vzestupnou tendenci.

Referenční množství se ve srovnání s dohodou, která vypršela roku 2007, snížilo z 6 500 na 
5 500 tun za rok. Přesto s ohledem na potřeby mauricijského odvětví rybolovu značně 
vzrostly finanční příspěvky vedené pod různými názvy – každoročně získává 365 000 EUR 
navíc.

Nový protokol obsahuje podrobnější ustanovení o pozastavení a úpravě finančního příspěvku 
a o pozastavení uplatňování protokolu za určitých okolností, zejména v případě porušení 
podstatných a základních aspektů lidských práv a demokratických zásad, jak stanoví článek 9 
dohody z Cotonou (viz články 7 a 8 protokolu).

Podle kapitoly IX přílohy k novému protokolu musí plavidla EU zaměstnávat určité množství 
mauricijských námořníků (tato povinnost se v předchozím protokolu vztahovala 
k zaměstnávání „státních příslušníků zemí AKT“, ačkoliv podle četných zdrojů nebyla 
dodržována).

Připomínky a závěry zpravodaje

Mauricius je ostrovní stát v Indickém oceánu nacházející se asi 2 000 kilometrů od 
jihovýchodního pobřeží afrického kontinentu. Země má 1 313 095 obyvatel a tvoří ji ostrovy 
Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) a Rodrigues. Mauricius je součástí 
Maskarénských ostrovů, kam patří i sousední ostrov Réunion. Rozloha země je 2 040 
čtverečních kilometrů, délka pobřeží dosahuje 177 kilometrů a výlučná ekonomická zóna 
tvoří 1,9 milionu čtverečních kilometrů.

V čele vlády stojí prezident, ale ústavní pravomoci jsou svěřeny premiérovi a vládě.  
Mauricius je obecně považován za rozvinutou demokracii. Plní všechny požadavky na 
dodržování lidských práv a demokracie.

Hospodářství se opírá o cukrovarnictví, cestovní ruch, výrobu textilu a oděvů a finanční 
služby a zažívá růst v oblasti zpracování ryb, informačních a komunikačních technologií a 
rozvoje pohostinské infrastruktury. HDP (parita kupní síly) tvoří 1,29 miliardy USD, čímž 
země obsadila 82. příčku ve světovém žebříčku HDP v přepočtu na jednoho obyvatele (PPP), 
které se odhaduje na 15 000 USD. Předpokládá se, že hospodářský růst zrychlí v roce 2015 ze 
současné úrovně 3,4 % na 5,5 %. Odhad celkového rozpočtu na rok 2011 byl 2,41 miliardy 
USD, přičemž daně a příjmy od daňových poplatníků se pohybují kolem 21,7 % HDP, a 
schodek činil 3,3 % Pod hranicí chudoby žije pouze 8 % obyvatel (odhad z roku 2006).
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Podle strategického dokumentu země pro období let 2008–2013, který schválila vláda 
Mauricijské republiky a Evropská komise, a s ohledem na národní orientační program zamýšlí 
Unie umožnit Mauricijské republice přístup k částce 51 milionů EUR, která má pokrýt 
makroekonomickou podporu, odvětvové politiky, programy a projekty na podporu cílových i 
necílových oblastí pomoci Unie, a k částce 12,4 milionu EUR na nepředvídatelné účely, jako 
je pomoc při mimořádných událostech v případech, kdy nelze zajistit financování z rozpočtu 
EU, příspěvky na mezinárodně uznané iniciativy na odpuštění dluhu a ke zmírnění 
nepříznivých dopadů nestability příjmů z vývozu.

Ve výlučné ekonomické zóně státu se nacházejí různé druhy ryb, mimo jiné pelagické druhy a 
druhy žijící při mořském dnu. Mezi využívané rybolovné zdroje patří drobný pobřežní 
rybolov, lov ryb žijících při mořském dně na volném moři na okrajích Maskarénské pánve a u 
souostroví Chagos a lov tuňáka v západním Indickém oceánu.

Jak dále uvádí předběžná hodnotící zpráva, Mauricius měl z finančních příspěvků EU a 
majitelů plavidel prospěch.  

Nová dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a nový protokol pomohou Mauriciu posílit 
kapacitu v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a to 
zejména tím, že zlepší infrastrukturu pro sledování a kontrolu rybolovných činností ve 
výlučné ekonomické zóně státu. Bude rovněž výrazně ovlivňovat rozpočtovou a politickou 
stabilitu země. Je třeba zajistit kontrolu využití prostředků odpovídajících dodatečné částce, 
kterou EU zaplatí na podporu mauricijských politik v oblasti rybolovu a námořních 
záležitostí. 

Z hlediska EU napomůže uzavření nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu a nového 
protokolu k zachování kontinuity v rybolovných zónách východoafrických států, s nimiž byly 
uzavřeny dohody, a podpoří životaschopnost evropského průmyslu, neboť zajistí plavidlům 
EU a odvětvím, která na nich závisí, stabilní právní prostředí a předvídatelnost podmínek ve 
střednědobém výhledu. 

Komise objasnila, že místní odvětví rybolovu kvůli své skladbě neloví ve vodách, ve kterých 
budou moci lovit evropská rybolovná plavidla (ustanovení o 15 námořních mílích). Kromě 
toho loví plavidla Mauricia a EU jiné druhy ryb a úlovky plavidel EU nedosahují takové 
úrovně, aby jakkoliv ohrozily ochranu a udržitelné využívání příslušných rybích druhů; podle 
vědeckého výboru Komise pro tuňáky Indického oceánu v této oblasti nedochází 
k nadměrnému rybolovu.  

Jak uvádí strategický dokument země, Mauricius se vyznačuje dlouhodobým dodržováním 
lidských a základních práv i demokratických zásad. Navzdory tomu, že dochází 
k pravidelným konzultacím s občanskou společností o utváření národní politiky a otázky 
národního zájmu projednávají zúčastněné strany, je třeba uvést, že různé organizace, jejichž 
působnosti se oblast rybolovu na Mauriciu týká, vyjádřily znepokojení nad vývojem, jímž se 
jednání o nové dohodě o partnerství v odvětví rybolovu a novém protokolu ubírá. Zachování 
dobré vůle a důvěryhodnosti EU je nezbytné k budování důvěry a rozvíjení dlouhodobých, 
vzájemně prospěšných vztahů v dané oblasti.

V předběžném hodnocení stávajících podmínek v mauricijském odvětví rybolovu, 
vypracovaném s podporou Komise a s cílem uzavřít novou dohodu o partnerství v odvětví 
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rybolovu a protokol, se uvádí, že „analýza dopadu neodhalila negativní důsledky pro 
hospodářství, společnost ani životní prostředí“.

Nová dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a nový protokol jsou vyvážené a 
zohledňují zájmy obou stran, a doporučuje se tedy, aby Evropský parlament vydal 
souhlas k jejich uzavření. 

Parlamentu musí být ve všech fázích postupů týkajících se dohody o partnerství 
v odvětví rybolovu a protokolu nebo prodlužování jeho platnosti poskytovány aktuální 
a úplné informace, jak stanoví body 2 a 3 návrhu legislativního usnesení.


