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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 Dohody o partnerstve v sektore udržateľného 
rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho 
protokolu
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2014)0518),

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi 
Európskou úniou a Senegalskou republikou (00000/2014),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
ods. 2, článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C8-0000/2014),

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

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

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. vyzýva Komisiu, aby postúpila Parlamentu zápisnice a závery zo schôdzí spoločného 
výboru vytvoreného podľa článku 7 dohody, ako aj viacročný sektorový program 
uvedený v článku 4 nového protokolu;

3. vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako 
pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru;

4. vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania protokolu a pred začatím 
rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila Parlamentu a Rade kompletnú správu
o jeho vykonávaní;

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej 
miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa 
protokolu a obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii
a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam
a parlamentom členských štátov a Senegalskej republiky.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Senegalská republika je pobrežný štát západnej Afriky, ktorý má spoločné hranice
s Guinejsko-bissauskou republikou, Gambijskou republikou, Kapverdskými ostrovmi
a Mauritánskou islamskou republikou. Okrem námorných hraníc s Mauritániou na severe
a Guineou-Bissau na juhu sú námorné hranice Senegalskej republiky vymedzené a schválené.

Senegal má 12 miliónov obyvateľov s odhadovanou ročnou spotrebou 25 kg na obyvateľa. 
Dakar je obchodným prístavom Senegalu, ktorý má vďaka svojej geografickej polohe 
medzinárodný význam. Hospodárstvo Senegalu zaznamenalo v roku 2012 stabilný rast vo 
výške 4 % podporovaný jeho primárnymi odvetviami, ktorými sú baníctvo a ťažba,
a odvetvím obchodu, hotelierstva a stravovacích služieb, pričom odvetvie rybárstva 
predstavovalo približne 1,3 % HDP. V rámci iniciatívy pre vysoko zadlžené chudobné 
krajiny, čo je program, ktorý spoločne iniciovali MMF a Svetová banka, sa Senegalu v roku 
2000 znížil verejný dlh, ale stále má výrazný rozpočtový deficit vo výške 670 miliónov EUR, 
ktorý tvorí asi 6,5 % HDP. Krajine sa podarilo v roku 2011 zvýšiť vývoz o 16,4 %
v porovnaní s rokom 2010, pričom vývoz produktov rybolovu vzrástol o 13,5 %, ale 
obchodná bilancia Senegalu je naďalej negatívna pre nárast cien ropy, ryže, živočíšnych 
olejov a pšenice, čo zvýšilo dovoz o 15,8 % v porovnaní s rokom 2010.

Európska únia a Senegalská republika nadviazali vzťahy v oblasti rybárstva 1. júna 1981 a 
v roku 2002 podpísali obnovené protokoly, ktorých platnosť sa skončila v roku 2006. To 
viedlo k výraznému zníženiu počtu plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou v senegalských 
vodách. Z 18 takýchto plavidiel EÚ mohli len 2 plavidlá pokračovať v rybolove v uvedenej 
oblasti. Rada v tejto súvislosti oprávnila Európsku komisiu, aby rokovala o obnovení dohody 
medzi Senegalskou republikou a Európskym hospodárskym spoločenstvom, čoho výsledkom 
bol návrh novej dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu (nová dohoda
a protokol).

Komisia navrhla, aby Rada uzavrela dohodu a protokol (COM(2014)0518), ktorých cieľom je 
vytvoriť nový rámec spolupráce medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou. Jedna zo 
zásad spomínanej dohody zabezpečuje rovnaké podmienky pre flotily EÚ, keď stanovuje, že 
senegalská strana sa zaväzuje neposkytnúť výhodnejšie podmienky iným flotilám, než sú 
flotily uvedené v dohode, ak tieto plavidlá majú rovnaké charakteristiky a zameriavajú sa na 
rovnaké druhy. Uzavretie dohody a protokolu je podmienené súhlasom Európskeho 
parlamentu.

Európsky parlament by mal pred udelením súhlasu s novou dohodou a protokolom zvážiť, či 
poskytnú:

1. zodpovedajúce hospodárske vyrovnanie vzhľadom na poskytnuté dostupné rybolovné 

možnosti;

2. základ na ochranu a udržateľné využívanie príslušných populácií rýb; ako aj
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3. adekvátnu podporu a dostatočné podmienky pre miestny rybársky sektor.

Analýza nového protokolu

Hlavné prvky nového protokolu sú: .
 obdobie platnosti protokolu podľa jeho článku 12 je 5 rokov,

 celkové odhadované finančné protiplnenie vo výške 13 930 000 EUR je rozdelené 

takto: a) suma 8 690 000 EUR vyčlenená na ročnú finančnú kompenzáciu a podporu 

senegalskej rybárskej politiky, na referenčnú tonáž 14 000 ton ročne v prípade druhov 

migrujúcich na veľké vzdialenosti; b) suma 5 240 000 EUR zodpovedajúca 

odhadovaným poplatkom, ktoré musia zaplatiť majitelia plavidiel za oprávnenia na 

rybolov,

 rybolovné možnosti: tri kategórie plavidiel budú môcť loviť v senegalských vodách –

28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 8 plavidiel na lov udicami, 2 plavidlá na 

lov vlečnými sieťami (určené na lov merlúzy senegalskej), 

 plavidlá budú medzi členské štáty rozdelené takto: 

o plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou – Španielsko 16 plavidiel, Francúzsko 

12 plavidiel,

o plavidlá na lov udicami – Španielsko 7 plavidiel, Francúzsko 1 plavidlo,

o plavidlá na lov vlečnými sieťami – Španielsko 2 plavidlá,

 ak sa referenčné tonáže v prípade druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti pre 

Európsku úniu prekročia, ročné finančné protiplnenie sa zvýši o 55 EUR za prvý rok, 

50 EUR za druhý, tretí a štvrtý rok a 45 EUR za piaty rok za každú tonu úlovkov,

 plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá na lov udicami zaplatia za každú 

tonu ulovenú v senegalských vodách poplatok od 55 eur v prvom roku až do 70 EUR 

za piaty rok. Zároveň sa za oprávnenie na rybolov bude platiť paušálna suma: a) pre 

plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou sa začne na úrovni 13 750 EUR za 250 ton 

rýb ročne počas prvého roka platnosti protokolu a zvýši sa na 17 500 EUR za 250 ton 

rýb v piatom roku; b) pre plavidlá na lov tuniakov udicami sa začne na úrovni 8 250 

EUR za 150 ton rýb ročne počas prvého roka platnosti protokolu a zvýši sa na 10 500 

EUR za 150 ton rýb v piatom roku.

Od júla do septembra 2013 sa vypracovalo hodnotenie ex-ante spolu s regionálnou 
správou vypracovanou v tom istom roku, ktorá sa týka lovu tuniakov v Atlantickom 
oceáne. V správe sa usudzuje, že nové partnerstvo by bolo výhodné pre obe strany
a pomohlo by Senegalskej republike aj Európskej únii vytvoriť nové pracovné miesta. 
Ďalej sa v nej vyvodzuje záver, že toto partnerstvo by bolo osožné pre senegalský 
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prístav Dakar aj priemysel súvisiaci s rybárstvom a prispelo by k ich rozvoju.

Podiel rybolovu na senegalskom hospodárstve predstavuje len 1,3 % reálneho HDP
a 136 miliónov EUR z 1,7 miliardy EUR vývozu. Správa uvádza, že v roku 2011 
celkový objem produktov rybolovu (prevažne mrazených), ktoré Senegal vyviezol do 
EÚ, dosiahol asi 40 000 ton. Senegal má okrem toho významnú úlohu v oblasti 
vykládky produktov drobného a priemyselného morského rybolovu, a to s približne 
400 000 tonami vyložených produktov, z ktorých 90 % pochádza z drobného 
rybolovu, pričom priemyselný rybolov je zdrojom menej ako 50 000 ton vyložených 
produktov.

Platnosť protokolu sa v roku 2006 neobnovila, preto mohlo v senegalských vodách 
príležitostne loviť tuniaky len zopár plavidiel na lov udicami, a protokol, ktorý 
každoročne podpisovali španielske a francúzske združenia vlastníkov lodí, stanovoval, 
že všetky úlovky sa museli vykladať v Senegale s cieľom zásobovať miestne 
spracovateľské podniky a konzervárne. Vzhľadom na to, že senegalské plavidlá na lov 
udicami, ktoré v tejto oblasti lovia, nemusia zásobovať miestny priemysel a že 
najväčšiu konzerváreň v Senegale odkúpil ázijský investor, ktorý ju plánuje rozšíriť, 
aby zvýšil produkciu z 20 000 ton ročne na 80 000, potreba surovín s najväčšou 
pravdepodobnosťou narastie.

Nová dohoda obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa pozastavenia a/alebo 
vypovedania protokolu, ako napríklad článok 13 (porušovanie ľudských práv)
a článok 14 (neplnenie záväzkov, ktoré strany prijali v oblasti boja proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu).

Príloha protokolu obsahuje záväzok EÚ, že plavidlá Únie loviace v senegalských 
vodách budú zamestnávať najmenej 20 % námorníkov zo Senegalu alebo krajín AKT. 
Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy rybárskych plavidiel a len na námorníkov 
nalodených počas rybolovných sezón. Protokol zahŕňa aj pravidlá Deklarácie 
Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci, ktoré sa 
uplatňujú na nalodených námorníkov zo Senegalu alebo krajín AKT.

Pripomienky a závery spravodajkyne

Vzhľadom na možnosti rastu, ktoré bude mať senegalské hospodárstvo vďaka 
lepšiemu využívaniu dostupných zásob v súlade so zásadami udržateľného rybárstva
a najlepšími postupmi v odvetví, sa spravodajkyňa domnieva, že nová dohoda
a protokol sú v záujme oboch strán.

Systém satelitného monitorovania plavidiel a spolupráca medzi EÚ a Senegalskou 
republikou v oblasti monitorovania a sledovania plavidiel v senegalských vodách 
navyše pomôžu miestnym orgánom zintenzívniť boj proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN).

S ohľadom na očakávaný vyšší dopyt po surovinách pre konzervárne v Senegale by 
plavidlá plaviace sa pod vlajkou Únie mali takisto veľkú príležitosť na posilnenie 
hospodárskej činnosti v regióne. Pomohlo by to aj miestnym námorníkom, ktorí budú 



PR\1041234SK.doc 9/9 PE541.517v02-00

SK

na základe ustanovení protokolu súčasťou posádky plavidiel EÚ. Dohoda takisto 
posilní hospodársku činnosť flotily EÚ v regióne zloženej zo 14 španielskych a 9 
francúzskych plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré aktívne lovia v Atlantickom 
oceáne a nedávno sa vrátili do regiónu západnej Afriky v rámci protokolov a dohôd 
medzi EÚ a Mauritániou, Guineou-Bissau, Kapverdmi a Gambiou. Tieto plavidlá by 
takisto profitovali z obnovenia protokolu a dohody so Senegalom, pretože by mohli 
pokryť rybolovnú oblasť, ktorá by dopĺňala oblasť ich primárneho rybolovu.

Okrem toho najnovšia analýza vypracovaná odborníkmi ukazuje, že zásoby merlúzy 
európskej v senegalských vodách sa plne nevyužívajú. Odborníci usudzujú, že 
súčasťou ďalšej dohody medzi EÚ a Senegalskou republikou by mohli byť úlovky 
druhov žijúcich pri morskom dne v objeme 2 000 ton, a to bez toho, aby sa zvyšoval 
tlak na populácie. Na pokrytie tejto kvóty druhov žijúcich pri morskom dne by stačili 
dve plavidlá na lov vlečnými sieťami, ktorých činnosť by takisto upravovala nová 
dohoda a nový protokol. Podľa analýzy by mali existovať určité podmienky, pokiaľ 
ide o množstvo vedľajších úlovkov, pričom sa odhaduje, že vedľajšie úlovky v objeme 
580 ton pre celú kvótu EÚ týkajúcu sa vedľajších úlovkov merlúzy európskej by sa 
nemali povoliť.

Vzhľadom na dostupné populácie rýb a vyhliadky na budúcu spoluprácu v súvislosti
s ďalšími druhmi rýb, ako aj na príležitosť rozvíjať odvetvie miestneho rybárstva
v partnerstve s plavidlami EÚ a zabezpečovať kvalitné produkty z rýb pre trh EÚ, 
vďaka čomu je dohoda o partnerstve v sektore rybolovu a jej protokol v záujme oboch 
strán, spravodajkyňa odporúča, aby EP udelil súhlas s ich uzavretím.


