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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

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou, ako aj 
protokolu o vykonávaní uvedenej dohody
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou a 
protokolu o jej vykonávaní (12208/2021),

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi 
Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou (12446/2021),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
ods. 2 a článkom 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0419/2021),

– so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z …. o návrhu rozhodnutia1,

– 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 (A9-0148/2022),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

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

1 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základné informácie

Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva z roku 2008 medzi Úniou a Mauritániou poskytla 
flotile EÚ v posledných rokoch významné rybolovné možnosti, ktoré sa týkajú druhov 
žijúcich pri morskom dne a pelagických druhov, ako aj tuniakov a druhov migrujúcich 
na veľké vzdialenosti. Je najdôležitejšou z dohôd EÚ o zmiešanom rybolove s tretími 
krajinami, pričom vychádza z dlhej histórie dohôd o rybolove medzi oboma stranami od roku 
1987. Podľa protokolu k dohode z roku 2008 platného do konca roka 2021 mohlo 
v mauritánskych vodách loviť najviac 58 plavidiel z Nemecka, Talianska, Litvy, Lotyšska, 
Poľska, Španielska, Portugalska, Holandska, Spojeného kráľovstva, Írska a Francúzska. 

Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva s Mauritániou je súčasťou siete dvojstranných 
dohôd, ktoré EÚ uzavrela v severozápadnej Afrike, konkrétne s Marokom, Senegalom, 
Gambiou, Guineou-Bissau, Libériou a Pobrežím Slonoviny.

Komisia vykonala v rokoch 2018 – 2019 ex ante hodnotenie možného obnovenia protokolu, 
v ktorom dospela k záveru, že odvetvie rybolovu EÚ má veľký záujem o rybolov v Mauritánii 
a že obnovenie protokolu by pomohlo posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad a prispelo by 
k lepšiemu riadeniu rybolovu v regióne. 

Rokovania o novej dohode o partnerstve v odvetví rybárstva a predĺženie platnosti 
predchádzajúceho protokolu v rokoch 2019 – 2020

Rada v júli 2019 prijala mandát, ktorým bola Európska komisia poverená začať rokovania 
o vypracovaní novej dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou a 
príslušného protokolu. Mandát Komisii zároveň umožnil rokovať o časovo obmedzenom 
jednoročnom predĺžení platnosti protokolu k dohode, ktorým sa stanovili rybolovné možnosti 
a finančný príspevok, keďže jeho platnosť sa mala skončiť v novembri 2019. V tomto 
prípade, najmä v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá sa začala začiatkom roka 2020, trvali 
rokovania dlhšie, ako sa očakávalo, pričom EÚ a Mauritánia nakoniec dosiahli dohodu v júli 
2021. Protokol bol preto dvakrát predĺžený o jednoročné obdobie a nedávno, 15. novembra 
2021, sa jeho platnosť skončila. 

EP udelil súhlas s týmito dvomi jednoročnými predĺženiami v odporúčaniach, ktoré pripravili 
pani Aguilera (A9-0088/2020) a pani Schreijer-Pierik (A9-0244/2020) a ktoré plénum prijalo 
13. mája 2020 a 15. decembra 2020. EP súhlasil s týmito predĺženiami s cieľom zabrániť 
prerušeniu rybolovných činností pre flotilu EÚ, pričom naliehal na Komisiu, aby dokončila 
rokovania o novej dohode a protokole a vyhla sa potrebe ďalších predĺžení.

Nová dohoda a nový protokol dohodnuté v júli 2021

Nová dohoda platí šesť rokov a môže sa automaticky predĺžiť o ďalšie šesťročné obdobia. 
Predbežne nadobudla platnosť 16. novembra 2021 (článok 20 umožňuje jej predbežné 
nadobudnutie platnosti).

Nový protokol k dohode, ktorý je platný 5 rokov, ponecháva finančný príspevok EÚ 
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nezmenený na úrovni 57,5 milióna EUR ročne počas prvých dvoch rokov.

Stanovuje sa v ňom príspevok EÚ na odvetvovú podporu vo výške 16,5 milióna EUR 
na obdobie platnosti protokolu (3,3 milióna EUR ročne), čo je o niečo menej ako 4,13 milióna 
EUR ročne podľa predchádzajúceho protokolu.

Nový protokol poskytuje rybolovné možnosti v týchto kategóriách, ktoré sa v porovnaní 
s predchádzajúcim protokolom vo veľkej miere nezmenili:

Kategórie Celkový povolený výlov 
a referenčná tonáž 

1 Plavidlá na lov kôrovcov s výnimkou langúst a krabov 5 000 ton

2 Plavidlá (nie mraziarenské) na lov merlúzy senegalskej 
vlečnými sieťami a lovnými šnúrami pri dne 

6 000 ton

2a Plavidlá (mraziarenské) na lov merlúzy senegalskej 
vlečnými sieťami 

merlúza senegalská: 3 500 ton
gordan šípový: 1 450 ton 
sépia lekárska: 600 ton

3 Plavidlá na lov druhov žijúcich pri morskom dne 
okrem merlúzy senegalskej iným výstrojom ako 

vlečnou sieťou 

3 000 ton

4 Plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou 14 000 ton 

5 Plavidlá na lov tuniakov udicami a lovnými šnúrami 7 000 ton

6 Mraziarenské plavidlá na lov pelagických druhov 225 000 ton*

7 Plavidlá (bez mraziarenského zariadenia) na lov 
pelagických druhov

15 000 ton**

8 Hlavonožce [pm] ton

* Možno prekročiť maximálne o 10 % bez vplyvu na finančný príspevok, ktorý platí EÚ 
za prístup.

** V prípade využitia sa tento objem odpočíta od objemu stanoveného pre kategóriu 6.
 
Na základe dostupných vedeckých odporúčaní sa môžu obidve strany dohodnúť v rámci 
spoločného výboru na pridelení rybolovných možností pre mraziarenské plavidlá s vlečnými 
sieťami zacielené na druhy žijúce pri morskom dne, v prípade ktorých bol zistený nadbytok.

Malé rozdiely oproti predchádzajúcemu protokolu sa týkajú kategórie 4 (predtým 12 500 ton 
v referenčnej tonáži) a kategórie 5 (predtým 7 500 ton). Zďaleka najväčšia kategória, pokiaľ 
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ide o úlovky, zahŕňa mraziarenské plavidlá s vlečnými sieťami na lov pelagických druhov. 
Táto kategória bola v posledných rokoch výrazne nedostatočne využívaná.

V novom protokole (v článku 7) sa uvádza, že obe strany môžu opätovne rokovať 
o finančnom príspevku EÚ a jej zodpovedajúcich rybolovných možnostiach od tretieho roku 
jeho uplatňovania.

Treba tiež spomenúť, že mení a rozširuje rybolovnú oblasť malých pelagických druhov, 
ale podmieňuje túto zmenu tým, že Mauritánia navrhne plán hospodárenia s týmito 
populáciami. V protokole sa takisto spája platba vo výške 7,5 milióna EUR z príspevku EÚ 
na prijatie nového plánu hospodárenia s malými pelagickými druhmi.

Ďalšia zmena sa týka poplatkov, ktoré platia vlastníci plavidiel v kategórii 6, ktoré sa 
stanovujú s prihliadnutím na trhovú hodnotu každého uloveného malého pelagického druhu. 

Nová dohoda a protokol obsahujú ustanovenia, podľa ktorých je Mauritánia povinná zverejniť 
všetky dohody so zahraničnými flotilami. V dohode (v článku 3) sa tiež uvádza, že flotila EÚ 
musí mať rovnaké podmienky prístupu k zdrojom a technické podmienky rybolovu ako 
všetky ostatné flotily. V prílohe 3 k protokolu sa podrobnejšie stanovujú požiadavky 
na transparentnosť týkajúce sa Mauritánie.

Protokol umožňuje plavidlám EÚ vyložiť svoj úlovok mimo mauritánskych prístavov 
za výnimočných okolností, napríklad keď je zablokovaná pozemná hranica. Flotila EÚ 
požiadala o povolenie takýchto výnimiek v posledných rokoch, keďže utrpela straty 
v dôsledku dočasných zablokovaní hraníc s Marokom. Protokol umožňuje plavidlám EÚ 
vyrábať rybí olej, čo zodpovedá ďalšej požiadavke odvetvia, najmä plavidiel z Kanárskych 
ostrovov.

Novou dohodou sa zriaďuje nový koordinačný orgán („cellule de coordination“) 
pre odvetvovú podporu a umožňuje nasmerovať financovanie odvetvovej podpory 
na zlepšenie administratívnych kapacít Mauritánie. Odvetvová podpora je rozdelená do 
ôsmich oblastí intervencie: 

 ochrana morského a pobrežného prostredia; 
 posilnenie kontrolných a dozorných činností;
 posilnenie vedeckého výskumu;
 posilnenie informačného systému odvetvia;
 hygiena a kvalita produktov rybolovu;
 infraštruktúra na propagáciu ľudskej spotreby produktov rybolovu; 
 podpora maloobjemového tradičného rybolovu a pobrežných spoločenstiev;
 technická podpora.

Pozícia spravodajkyne

Spravodajkyňa sa domnieva, že táto dohoda s Mauritániou je spomedzi aktuálnych 
rybárskych dohôd EÚ s tretími krajinami najdôležitejšia. Prvá dohoda bola podpísaná pred 
viac ako 30 rokmi a v súčasnosti poskytuje rybolovné možnosti plavidlám z 10 členských 
štátov, ktoré sa zameriavajú na druhy žijúce pri morskom dne a pelagické druhy.
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Spravodajkyňa víta skutočnosť, že odvetvová podpora v rámci nového protokolu je zameraná 
na osem oblastí intervencie a zahŕňa okrem iného podporu drobného rybolovu a pobrežných 
komunít, posilnenie vedeckého výskumu, posilnenie kontrolných a dozorných činností a 
technickú podporu mauritánskych orgánov. Víta tiež prácu, ktorá sa uskutoční v spoločnom 
výbore, ktorý okrem iných činností schváli viacročný program využívania odvetvovej 
podpory. Mauritánske orgány majú povinnosť predložiť záverečnú správu o realizácii 
plánovanej podpory.

Okrem toho spravodajkyňa víta pokrok dosiahnutý pri začleňovaní doložky o transparentnosti 
do súčasného protokolu, ktorá zaväzuje Mauritániu k tomu, aby zverejnila akúkoľvek dohodu 
umožňujúcu zahraničným plavidlám prístup do jej teritoriálnych vôd. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že tento model by sa mal dodržiavať vo všetkých dohodách, ktoré Európska únia 
uzatvára s tretími krajinami, a vyzýva Európsku komisiu, aby ďalej posilňovala 
transparentnosť vo všetkých dvojstranných rokovaniach EÚ o rybolove.

Keďže flotila EÚ musí využívať rovnaké technické podmienky pre rybolov a prístup k zdrojom 
ako všetky ostatné flotily, spravodajkyňa vyzýva Mauritániu, aby zverejnila všetky dohody 
umožňujúce zahraničným plavidlám vstúpiť do jej rybolovnej oblasti a posilnila výmenu 
informácií.

Považuje za pozitívne, že nový protokol umožňuje plavidlám EÚ vyloďovať svoj úlovok 
mimo mauritánskych prístavov za výnimočných okolností, čo je dlhodobá požiadavka 
rybárskych plavidiel EÚ pôsobiacich v Mauritánii. V prípade takýchto okolností by to 
plavidlám EÚ umožnilo lepšie organizovať svoju prácu.

Spoločné populácie malých pelagických druhov sú jedným z problémov regiónu a 
spravodajkyňa víta hodnotenie Komisie týkajúce sa predchádzajúceho protokolu, v ktorom sa 
požaduje vytvorenie regionálneho rámca riadenia tohto rybolovu.

Nabáda Komisiu, aby uľahčila účasť a výmenu medzi odborníkmi a vedcami v rámci tejto 
dohody a vo všetkých činnostiach spojených s jej vykonávaním.

Spravodajkyňa zdôrazňuje záväzok uplatňovať zásady MOP a zaručiť práva všetkých rybárov 
na plavidlách EÚ s cieľom odstrániť diskrimináciu v zamestnaní a povolaní. Vykonávanie 
týchto noriem by sa malo sledovať. Odvetvovú podporu považuje za dôležitý prvok rozvoja 
mauritánskeho odvetvia rybolovu a poskytovania pracovných miest v pobrežných 
komunitách.

Víta zamestnávanie kvalifikovaných mauritánskych rybárov na plavidlách EÚ so zmluvami, 
ktoré sú v súlade s normami MOP a poskytujú sociálne zabezpečenie. Spravodajkyňa žiada, 
aby sa vyvinulo väčšie úsilie na zamestnávanie stážistov s cieľom zvýšiť počet 
kvalifikovaných osôb v rámci odvetvového programu.

Požaduje viac odvetvových podporných projektov s cieľom pomôcť ženám v mauritánskom 
odvetví rybolovu, najmä tým, ktoré sa zaoberajú spracovaním. Žiada, aby sa uznal význam 
takýchto projektov pre miestnu potravinovú bezpečnosť, a nabáda ženy, aby sa zúčastňovali 
na seminároch zameraných na prezentáciu a plánovanie podporných opatrení.
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Napokon zdôrazňuje, že jedným zo všeobecných problémov odvetvovej podpory v dohodách 
EÚ o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva je nedostatočné zviditeľnenie. Žiada preto, 
aby sa vyvinulo väčšie úsilie na zabezpečenie viditeľnosti a propagácie všetkých činností 
spojených s vykonávaním protokolu, čo by umožnilo plne zviditeľniť jeho prínosy.
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19.4.2022

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva 
medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou a protokolu o jej vykonávaní
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rosa Estaràs Ferragut

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu (DSR) medzi Mauritánskou islamskou republikou a 
Európskym spoločenstvom bola podpísaná 8. augusta 2008 na obdobie šiestich rokov, ktoré sa 
automaticky predlžuje. Platnosť jej posledného 4-ročného vykonávacieho protokolu uplynula 
v novembri 2019 a bola dvakrát predĺžená, zakaždým na obdobie jedného roka. S cieľom zrušiť 
a nahradiť DSR z roku 2008 Európska komisia viedla rokovania s vládou Mauritánskej 
islamskej republiky. 

V nadväznosti na tieto rokovania bola v júli 2021 parafovaná nová dohoda o partnerstve v 
odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou, ktorá 
predbežne nadobudla platnosť v novembri 2021. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva poskytuje aktualizovaný rámec spolupráce, pričom zohľadňuje priority reformovanej 
spoločnej rybárskej politiky a jej vonkajší rozmer. Má v úmysle podporovať zodpovedný 
rybolov založený na zásadách udržateľného využívania rybolovných zdrojov a morských 
ekosystémov. Bola uzavretá na šesťročné obdobie a jej platnosť sa predlžuje automaticky.  

Nový vykonávací protokol s platnosťou päť rokov obsahuje doložku, v ktorej sa stanovuje 
preskúmanie počas druhého roka jeho uplatňovania. Poskytuje európskym plavidlám prístup 
do mauritánskych vôd na lov kôrovcov, rýb žijúcich pri morskom dne, tuniakov a malých 
pelagických druhov v celkovom objeme približne 290 000 ton ročne. Finančný príspevok EÚ 
Mauritánii na prístup k rybolovným zdrojom Mauritánie predstavuje 57,5 milióna EUR ročne. 
EÚ okrem toho počas obdobia platnosti protokolu vyčlení 16,5 milióna EUR na účely 
odvetvovej podpory.  V protokole sa predpokladá možné preskúmanie týchto súm pred koncom 
druhého roka uplatňovania protokolu s cieľom zosúladiť rybolovné možnosti so skutočnými 
rybolovnými činnosťami európskych flotíl v mauritánskych vodách. 

Rybolov je dôležitým odvetvím hospodárstva Mauritánie. Aktívne prispieva k národnému 
rozvoju tejto krajiny a predstavuje veľkú časť jej vývozu.  Odvetvie rybolovu zohráva dôležitú 
úlohu aj z hľadiska zamestnanosti mladých ľudí a potravinovej bezpečnosti.  Pre obyvateľov 
Mauritánie a západnej Afriky sú ryby lacným zdrojom bielkovín, vitamínov a základných 
mikroživín. Nadmerné využívanie rybolovných zdrojov Mauritánie má však vážny sociálno-



PE704.886v02-00 12/21 RR\1256306SK.docx

SK

ekonomický a environmentálny vplyv a u miestnych komunít vedie k potravinovej neistote a 
strate živobytia. 

Národný park Banc d’Arguin (PNBA) v Mauritánii je najväčšou chránenou morskou oblasťou 
v západnej Afrike. Je bohatý z hľadiska biodiverzity a pokrýva tretinu mauritánskeho pobrežia. 
Za posledné dve desaťročia komerčný rybolov zvýšil tlak na morské zdroje PNBA a ohrozil 
udržateľnosť rybolovu v regióne. 

Cieľom nového protokolu je minimalizovať vplyv rybolovu na morské ekosystémy a jeho 
zámerom je rešpektovať a podporovať drobný rybolov a pobrežné komunity. Protokol ponúka 
kontrolné a dozorné opatrenia na monitorovanie stavu rybolovných zdrojov s cieľom 
zabezpečiť, aby rybolovné činnosti zostali na udržateľnej úrovni.  V tejto súvislosti ponúkaná 
odvetvová podpora okrem iného prispieva k napĺňaniu záväzku Mauritánie k udržateľnému 
hospodáreniu so zdrojmi a ochrane morských a pobrežných oblastí a k transparentnosti 
rybolovných činností.

V reakcii na predchádzajúce obavy týkajúce sa nedostatočnej transparentnosti a riadenia sa 
v súčasnej dohode o partnerstve predpokladá vytvorenie spoločného vedeckého výboru 
zloženého zo zástupcov Mauritánie a EÚ. Spoločný vedecký výbor bude zhromažďovať 
a analyzovať údaje o populáciách rýb, skúmať vedecké otázky týkajúce sa vykonávania 
protokolu a monitorovať činnosti národných a zahraničných flotíl. Spoločný vedecký výbor, 
ako aj ponúkané mechanizmy kontroly a dohľadu sú príkladom plnenia cieľa EÚ zabezpečiť 
udržateľné využívanie rybolovných zdrojov plavidlami EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že protokol má potenciál podporovať zodpovedné a udržateľné 
využívanie rybolovných zdrojov a rozvoj vnútroštátnej politiky rybolovu v Mauritánskej 
islamskej republike a je v záujme oboch strán. Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje, aby bol 
protokol schválený.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schváliť 
návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva 
medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou a protokolu o jej vykonávaní.
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STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní 
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a 
Mauritánskou islamskou republikou, ako aj protokolu o vykonávaní uvedenej dohody
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eider Gardiazabal Rubial 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi Mauritánskou islamskou republikou a 
Európskym spoločenstvom (ďalej len „dohoda o spolupráci“) bola podpísaná a nadobudla 
predbežnú platnosť 8. augusta 2008 na obdobie šiestich rokov. Uvedená dohoda je automaticky 
obnoviteľná a je stále v platnosti. Počiatočné obdobie štyroch rokov (2015 – 2019) posledného 
vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci v sektore rybolovu sa dvakrát predĺžilo pre 
ťažkosti pri rokovaniach v súvislosti s pandémiou Covid-19, a to vždy na obdobie jedného roka. 
Jeho platnosť skončila 15. novembra 20211.

Novú dohodu o partnerstve a protokol rokovacie strany parafovali 28. júla 2021. Nová dohoda 
sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov odo dňa začatia jej predbežného vykonávania 
stanoveného v jej článku 20, konkrétne odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je 
automaticky obnoviteľná. 

Nový vykonávací protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa začatia jeho 
predbežného vykonávania stanoveného v jeho článku 19, konkrétne odo dňa jeho podpisu 
oboma zmluvnými stranami. Stanovuje sa v ňom doložka o revízii počas druhého roka jeho 
vykonávania na účely prípadnej úpravy rybolovných možností a finančnej kompenzácie.

Hlavným cieľom novej dohody je poskytnúť aktualizovaný rámec spolupráce (t. j. rámec, ktorý 
zohľadní priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej zahraničného rozmeru) na účely 
zachovania a posilnenia strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou 
islamskou republikou v odvetví rybárstva. 

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v rámci dostupného 
prebytku v mauritánskej rybolovnej oblasti v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými 
stanoviskami a uzneseniami a odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických 
tuniakov (ICCAT) a Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF). V novom 
protokole sa na prvé dva roky vykonávania stanovujú rovnaké rybolovné možnosti ako v rámci 

1 Ú. v. EÚ L 404, 2.12.2020, s. 1.  
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súčasného protokolu2 s výnimkou referenčných tonáží pre obe kategórie plavidiel na lov tuniakov, 
v prípade ktorých sa vykonáva minimálna úprava.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 57 500 000 EUR na rok 2021 a 
61 625 000 EUR na roky 2022 – 2025 a pozostáva z týchto položiek:

a) ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole, 
stanovenej na 57 500 000 EUR na prvé dva roky; 

b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Mauritánie vo výške 4 125 000 EUR 
ročne na roky 2022 – 2025. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky 
Mauritánie v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných 
zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu. 

Suma uvedená v písmene a) sa preskúma pred tretím rokom vykonávania protokolu s cieľom 
zosúladiť rybolovné možnosti so skutočnou rybolovnou činnosťou európskych flotíl 
v mauritánskych vodách. 

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 platnosti3.

Ak by po revízii protokolu boli potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky v rozpore 
s finančným plánom, výbor BUDG bude očakávať, že bude zapojený prostredníctvom žiadosti 
o presun alebo iných príslušných opatrení4.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody 
o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou 
islamskou republikou, ako aj protokolu o vykonávaní uvedenej dohody.

2 Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach, bod 20 (Ú. v. EÚ L 4331, 
22.12.2020).
4 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach, bod 20 (Ú. v. EÚ L 4331, 
22.12.2020).
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