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PR_NLE-AP_Agreement

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého 
Tomáša a Princovho ostrova
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08585/2014),

– so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný 
príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou
a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (08554/2014),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43
a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (C8-0018/2014),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o správe EÚ o súdržnosti politík
v záujme rozvoja1za rok 2011,

– Návrh rozhodnutia Rady 2014/334/EÚ z 19. mája 2014 o podpise v mene Európskej 
únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti
a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou 
úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova2,

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako
i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0000/2014),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. žiada Komisiu, aby postúpila Parlamentu zápisnice a závery zasadnutí spoločného 
výboru ustanoveného podľa článku 9 zmluvy, viacročný sektorový program uvedený
v článku 3 nového protokolu a výsledky príslušných výročných hodnotení, ako aj 
zápisnice a závery zasadnutí stanovených v článku 4 nového protokolu; vyzýva 
Komisiu, aby uľahčila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach 
spoločného výboru; a aby Parlamentu a Rade v poslednom roku uplatňovania protokolu
a pred otvorením rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila kompletnú správu
o príslušnom vykonávaní a neobmedzovala zbytočne prístup k tomuto dokumentu;

                                               
1  Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
2  Ú. v. ES L 168, 7.6.2014, s. 1.
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3. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich príslušných právomocí bezodkladne a 
v plnej miere informovali Parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa 
nového protokolu a jeho obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii
a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam
a parlamentom členských štátov a Demokratickej republiky Svätého Tomáša
a Princovho ostrova.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova je súčasťou siete dohôd o love tuniakov v Západnej 
Afrike a umožňuje plavidlám EÚ loviť vo vodách tejto krajiny.

Predchádzajúci protokol, ktorý bol v platnosti od 13. mája 2011 do 12. mája 2014, umožňoval 
činnosť 40 plavidiel EÚ na lov tuniakov: 28 plavidiel so záťahovými sieťami a 12 plavidiel
s lovnými šnúrami na lov na hladine. Finančný príspevok dosahoval 682 500 EUR ročne,
z ktorých približne 35 % bolo venovaných na podporu politiky Demokratickej republiky 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tomto odvetví.

V nadväznosti na rokovania o obnovení protokolu bol 19. decembra 2013 parafovaný nový 
protokol, ktorý bude v účinnosti štyri roky, a to od 23. mája 2014, a ktorý umožní rybolovnú 
činnosť 34 plavidiel EÚ (28 plavidiel na lov tuniakov so záťahovými sieťami a 6 plavidiel
s lovnými šnúrami na lov na hladine). Ročný finančný príspevok bol stanovený na prvé tri 
roky na 710 000 EUR a na 675 000 EUR štvrtý rok, pričom 325 000 EUR bude venovaných 
na podporu politike Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tomto 
odvetví. Poplatky, ktoré majitelia plavidiel musia hradiť, sa v prvé dva roky zvýšili z 35 EUR 
na tonu na 55 EUR, v treťom roku to bude 60 EUR a štvrtý rok 70 EUR. 

Na schôdzi spoločného výboru 18. – 20. augusta 2014 vyjadrili zástupcovia EÚ
a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova spokojnosť s uzatvorením 
nového 4-ročného protokolu. 

Spravodajca odporúča Parlamentu, aby uzatvorenie tohto protokolu schválil. Považuje však za 
potrebné uviesť isté dodatočné pripomienky k tejto dohode, k jej vývoju, výsledkom
a budúcim vyhliadkam.

Prvá dohoda v oblasti rybolovu bola podpísaná medzi EHS a Demokratickou republikou 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova v roku 1984. Odvtedy bolo vykonaných osem 
protokolov, dva z nich v rámci dohody o partnerstve v oblasti rybolovu. Avšak výsledky, 
ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť v oblasti spolupráce v tomto odvetví, sú veľmi slabé. To 
je skutočnosť, ktorú treba naliehavo zmeniť. Táto dohoda, spoločne s ostatnými nástrojmi na 
podporu rozvoja, akým je Európsky rozvojový fond, má podnietiť skutočný udržateľný rozvoj
v odvetví rybolovu tejto krajiny, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností, čím sa zvýši pridaná 
hodnota, ktorá zostane v krajine v dôsledku využívania jej prírodných zdrojov.

Spravodajca sa nazdáva, že Európska komisia musí prijať potrebné opatrenia – vrátane 
možného preskúmania a posilnenia tej zložky dohody, ktorá sa týka podpory daného odvetvia 
– čím zaručí skutočné zvrátenie tendencie, ktorá sa zaznamenáva posledných dvadsať rokov.

Medzi aspekty, ktoré treba naliehavo zmeniť, patrí:

– zlepšenie množstva a dôveryhodnosti informácií o výlovoch a vo všeobecnosti o stave 
rybolovných zdrojov, ktoré budú poskytnuté orgánom tejto krajiny, zároveň s podporou 
rozvoja vlastných kapacít na získavanie týchto informácií. Nedostatok informácií je totiž 
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výrazný, a to orgány tejto krajiny obmedzuje pri vyjednávaní takých podmienok dohody, 
ktoré by mohli byť pre krajiny výhodnejšie a mohli by prispieť k udržateľnosti využívania ich 
zdrojov;

– zintenzívnenie podpory odbornej prípravy pozorovateľov a rozvoja kontrolnej kapacity 
Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Nedostatky v tejto oblasti sú 
neprehliadnuteľné a Európska komisia ich nemôže opomínať. Rybárske plavidlá často 
vchádzajú do výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) Demokratickej republiky Svätého Tomáša
a Princovho ostrova a opúšťajú ju bez toho, aby boli orgány o tejto skutočnosti upovedomené. 
Preto je nevyhnutné posilniť kapacity dohľadu nad VHZ Demokratickej republiky Svätého 
Tomáša a Princovho ostrova, ako aj kapacity kontroly uskutočnených výlovov.

– podpora rozvoja infraštruktúr v tomto odvetví, najmä rozvoja referenčného laboratória, 
ktoré umožní ukončiť embargo na vývoz produktov rybolovu do Európskej únie. Ide
o infraštruktúru so zásadným významom pre rozvoj odvetvia rybolovu v Demokratickej 
republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a pre pritiahnutie investícií do tejto krajiny. 

Vo všeobecnosti sa považuje za potrebné, aby Európska komisia vyvinula väčšie úsilie pri 
overovaní zásad, ktoré sú potrebné na správne čerpanie pomoci, pričom je potrebné 
rešpektovať zvrchovanosť a legitímne rozhodnutia a priority Demokratickej republiky 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

A napokon spravodajca zdôrazňuje, že v musia v plnej miere zohľadniť body 2 a 3 návrhu 
legislatívneho uznesenia, pričom Parlamentu musí byť vo všetkých fázach okamžite a v plnej 
miere informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia. Navrhuje sa, aby 
sa každoročne podávala Parlamentu a Rade správa o výsledkoch viacročného sektorového 
programu podľa článku 3 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadaviek na podávanie hlásení
o úlovkoch zo strany členských štátov.


