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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

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou 
republikou (2019 – 2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08662/1/2019),

– so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu 
medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 –2024) 
(08668/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0004/2019),

– so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...1 o návrhu rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0024/2020),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Kapverdskej republiky.

1 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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3.12.2019

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 
2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Catherine Chabaud

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a 
Kapverdami z roku 2006 je dohodou o love tuniakov. Platnosť predchádzajúceho protokolu 
uzatvoreného na obdobie štyroch rokov sa skončila v decembri 2018.  

Nový protokol, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2019 – 2024, musí byť rovnako ako 
predchádzajúci protokol v súlade s nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá 
kladie dôraz najmä na udržateľnosť rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť 
politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP a cieľmi Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a 
cieľmi udržateľného rozvoja, a to najmä cieľom č. 14.

Finančný príspevok vyčlenený na nový protokol predstavuje 750 000 EUR ročne. Táto 
celková suma je rozdelená na ročnú sumu 400 000 EUR na prístup k rybolovnej oblasti (s 
referenčnou tonážou 8 000 ton ročne) a sumu 350 000 EUR na vykonávanie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti rybolovu a modrého hospodárstva. 

Pokiaľ ide o odvetvovú podporu, treba poznamenať, že táto suma v porovnaní s 
predchádzajúcim protokolom narastá a súčasne dochádza k zvýšeniu referenčnej tonáže o 
60 %. 

Vzhľadom na významné hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy, ktorým Kapverdy 
čelia, sa spravodajkyňa domnieva, že tento protokol a celý finančný príspevok Spoločenstva 
by mali prispievať k plneniu týchto priorít: 

– podporovať udržateľné modré hospodárstvo s osobitným dôrazom na odvetvie miestneho 
maloobjemového tradičného rybolovu, modernizáciu prístavnej infraštruktúry a postavenie 
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žien, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri odbyte a spracúvaní produktov rybárstva; v tomto 
zmysle – a ako uvádza mimovládna organizácia CFFA-CAPE1 – by bola obzvlášť dôležitá 
podpora odbornej prípravy alebo podpora infraštruktúr malého rozsahu v chladiarenskom 
reťazci;

– zlepšovať poznatky o tomto oceánskom regióne a vedeckú spoluprácu, a to najmä tým, že sa 
miestnym vedcom umožní nalodiť sa na plavidlá pôsobiace v tejto oblasti; znamená to aj 
presné poznanie kumulatívnych účinkov jednotlivých rybárskych dohôd uzatvorených 
Kapverdami s tretími krajinami na stav rybolovných zdrojov v tomto oceánskom regióne s 
cieľom zabezpečiť, aby sa miestny rybolov mohol ďalej rozvíjať;

– zapojiť sa do ambiciózneho príspevku EÚ a Kapverd v rámci Desaťročia vedy o oceánoch;

– posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad, aby sa lepšie predchádzalo nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu; v tejto súvislosti je potrebná úzka koordinácia 
medzi opatreniami na podporu odvetvia a ďalšími programami Európskej únie v tejto oblasti, 
najmä prostredníctvom regionálneho programu na zlepšenie regionálnej správy rybárstva v 
západnej Afrike;

– bojovať proti znečisteniu prostredníctvom podpory miestnych rybárov pri zbere plastov.

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že osobitná pozornosť sa musí venovať týmto aspektom: 

– údaje o výlovoch niektorých európskych plavidiel, pokiaľ ide o pelagické druhy žralokov, 
nie sú dostatočné; vzhľadom na vedecky podloženú zraniteľnosť týchto druhov je nevyhnutné 
zlepšiť zber a analýzu údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa európske plavidlá nepodieľali na 
ich nadmernom využívaní;

– zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri využívaní finančného príspevku Únie s cieľom lepšie 
zmerať jeho vplyv na rozvoj modrého hospodárstva, z ktorého má prospech celé obyvateľstvo 
Kapverd. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že nový protokol má potenciál podporiť zodpovedné a 
udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a môže byť v súlade s cieľmi dohôd o 
udržateľnom rybárstve a cieľmi rozvojovej spolupráce, keď sa poskytnú konkrétnejšie 
informácie o monitorovaní využívania finančných prostriedkov EÚ. 

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (2019 – 2024).

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (Združenie pre spravodlivé dohody o rybárstve)
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12.12.2019

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 
2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margarida Marques

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou 
republikou1 nadobudla platnosť 30. marca 20072. Aktuálny protokol k dohode sa začal 
uplatňovať 23. decembra 2014 a jeho platnosť uplynula 22. decembra 2018. 

Komisia na základe relevantných smerníc na rokovania3 rokovala s vládou Kapverdskej 
republiky (ďalej len „Kapverdy“) s cieľom uzavrieť nový protokol k dohode. Na záver týchto 
rokovaní bol 12. októbra 2018 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie 
piatich rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu, ako sa 
uvádza v článku 15 protokolu.

V súlade s prioritami reformovanej rybárskej politiky4 poskytuje nový protokol plavidlám 
Únie rybolovné možnosti v kapverdských vodách na základe najlepších dostupných 
vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie 
atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky 
hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2018) a perspektívneho posúdenia možnosti 
uzavrieť nový protokol. Obe vykonali externí odborníci. Cieľom protokolu je umožniť 
Európskej únii a Kapverdskej republike, aby užšie spolupracovali na podpore zodpovedného 
využívania rybolovných zdrojov v kapverdských vodách a úsilia Kapverd o budovanie 
modrého hospodárstva, a to v záujme oboch strán. 

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

1 Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2007, s. 7.
3 Smernice na rokovania prijaté na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 4. – 5. júna 2018.
4 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
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 27 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami,
 14 plavidiel na lov tuniakov udicami.

Rokovanie o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi je 
súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu ku krajinám AKT a zohľadňujú sa v ňom 
predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 750 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

 referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená ročná suma za prístup 
na 400 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu; 

 podpora rozvoja sektorovej politiky rybolovu a modrého hospodárstva na Kapverdoch 
vo výške 350 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu. Táto podpora je 
v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky Kapverd v oblasti udržateľného riadenia 
vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci 
každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom 
roka ešte neboli v platnosti5.

Zmeny protokolu, ktoré má prijať spoločný výbor zriadený podľa dohody o partnerstve, by 
bola v mene Únie splnomocnená schvaľovať Komisia.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 
schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (2019 – 
2024).

5 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach (2013/C 373/01).
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