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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 rozhodnutí Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi 
Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v 
sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05657/2022),

– so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a 
Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o 
partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou 
(05658/2022),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C9-0166/2022),

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

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0211/2022),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Maurícijskej republiky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

Indický oceán je najväčším zdrojom úlovkov tuniaka pre flotilu EÚ (väčšinou tuniaka 
žltoplutvého a tuniaka okatého). Úlovky flotily EÚ v tejto oblasti však predstavujú len 8,9 % 
celkového ročného výlovu. Maurícijská republika, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti 
Indického oceánu (1,27 milióna obyvateľov), má námornú zónu s rozlohou 2,3 milióna km2 a 
výhradnú hospodársku zónu (VHZ) s rozlohou 1,86 milióna km2. Od roku 2011 existuje aj 
ďalších 400 000 km2, ktoré sú riadené spoločne so Seychelami. Odvetvie rybárstva zamestnáva 
približne 22 000 ľudí, ktorí pracujú priamo a nepriamo, pričom väčšina z nich pôsobí v odvetví 
spracovania rýb, čím prispieva k rozvoju miestnych komunít. Odhaduje sa, že do odvetvia 
maloobjemového rybolovu je zapojených približne 2 000 drobných rybárov. Krajina sa okrem 
iného snaží dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť rybolovných zdrojov, obnovu morského 
prostredia a rozvoj maloobjemovej akvakultúry. 

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu, ktorú Európska únia a Maurícius podpísali 
21. decembra 2013, nadobudla platnosť 28. januára 2014 na obdobie šiestich rokov, ktoré je 
automaticky obnoviteľné na ďalšie obdobia troch rokov. Posledný protokol o rybolove sa 
vzťahoval na obdobie do 7. decembra 2021. 

Rada 28. septembra 2021 prijala rozhodnutie, ktorým sa Európska komisia poveruje začať 
rokovania o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a 
Mauríciom s možnosťou obmedzeného predĺženia platnosti súčasného protokolu, aby sa 
zabránilo prerušeniu rybolovných činností. Keď sa prepadol cestovný ruch, hospodárstvo 
krajiny sa opieralo o činnosti plavidiel na lov tuniakov, ktoré aj napriek celosvetovej kríze 
naďalej udržiavali rybolov a zásobovali miestne konzervárne.

Pre obmedzenia spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a zložitú povahu rokovaní sa obe 
strany dohodli na predĺžení platnosti protokolu 2017 – 2021 na maximálne obdobie šiestich 
mesiacov, a to v súlade s uvedeným rozhodnutím Rady. Uvedené predĺženie je špecifikované 
v dohode vo forme výmeny listov, ktorá bola parafovaná 6. decembra 2021. Toto predĺženie je 
preto dôležité, aby sa pomohlo zaručiť potrebný čas na prípravu novej dohody tým, že sa 
diaľkovej flotile EÚ budú vo vodách Maurícia naďalej poskytovať rybolovné možnosti.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Mauríciom umožňuje flotile EÚ loviť vo vodách 
Maurícia tuniaky a tuniakovité ryby s ročnými rybolovnými možnosťami na úrovni 4 000 ton 
pre 40 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 45 plavidiel na lov dlhými lovnými šnúrami 
na hladine a maximálne 20 zásobovacích plavidiel. Táto dohoda je dôležitá pre flotilu EÚ na 
lov tuniakov v Indickom oceáne a umožňuje posilniť vzťahy medzi EÚ a Mauríciom. Týmto 
predĺžením by sa zodpovedajúco upravili rybolovné možnosti, t. j. na 2 000 ton a finančný 
príspevok EÚ vo výške 287 500 EUR, z čoho by bolo 177 500 EUR vyčlenených na rozvoj 
sektorovej rybárskej politiky Maurícia. 

Stanovisko spravodajkyne 
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Vykonávanie dohody o partnerstve v sektore rybolovu bolo v uplynulých rokoch uspokojivé a 
zistilo sa, že protokol je relevantný pre kľúčové zainteresované strany. Z hodnotenia ex post 
vyplynulo, že v rokoch 2018 – 2020 využívalo rybolovné možnosti ročne v priemere 45 
plavidiel (27 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a 18 malých plavidiel na lov lovnými 
šnúrami na hladine) so sídlom na ostrove Réunion. Pokiaľ ide o plavidlá EÚ na lov tuniakov 
vakovou sieťou, 100 % flotily EÚ pôsobiacej v Indickom oceáne využilo rybolovné možnosti 
v maurícijských vodách. Maurícijský konzervárenský priemysel ročne spracuje približne 
500 000 ton tuniaka vyloveného flotilou EÚ v celom Indickom oceáne, čo je omnoho viac ako 
priemer 3 500 ton ročne vylovených v maurícijských vodách. Toto odvetvie priemyslu 
zamestnáva približne 4 000 ľudí, z čoho 67 % tvoria ženy. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohe žien v rybárstva ako prioritnej úlohe pri 
vykonávaní sektorovej podpory.

Spravodajkyňa je presvedčená, že dohoda okrem toho umožňuje Európskej únii a Maurícijskej 
republike naďalej užšie spolupracovať na presadzovaní zodpovedného využívania rybolovných 
zdrojov v maurícijských vodách a podporovať Maurícius pri rozvoji sektora rybolovu, a to v 
záujme oboch strán. Uľahčuje tiež nepretržitú spoluprácu s Mauríciom ako strategickým 
partnerom, pokiaľ ide o vytváranie spojenectiev a postavenie EÚ v regióne, a najmä v rámci 
IOTC.

Čo sa týka peňažného príspevku EÚ na sektorovú podporu rybolovu, hlavné činnosti 
pozostávali z monitorovania, kontroly a dohľadu, vedeckého výskumu a podpory 
vnútroštátneho riadenia rybolovu. Prispel aj k nadobudnutiu 50 nových plavidiel 
vykonávajúcich drobný rybolov, čím sa dosiahol pokrok pri vykonávaní dohody na odvetvovej 
a miestnej úrovni.

Vzhľadom na strategický význam dohody o partnerstve v sektore rybolovu s Mauríciom pre 
rybársku flotilu EÚ pôsobiacu v Indickom oceáne a s cieľom zabezpečiť pokračovanie operácií 
až do podpísania nového prerokovaného protokolu a jeho následného schválenia Európskym 
parlamentom spravodajkyňa podporuje predĺženie platnosti súčasného protokolu o šesť 
mesiacov za rovnakých podmienok (pro rata temporis).
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26.6.2022

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre rybárstvo

k rozhodnutiu Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi 
Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore 
rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Vlad Gheorghe 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada 28. septembra 2021 prijala rozhodnutie1, ktorým sa Európska komisia poveruje začatím 
rokovaní o novom protokole k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou 
a vládou Maurícijskej republiky a – ak je to potrebné v záujme zabránenia prerušeniu 
rybolovných činností – o obmedzenom predĺžení platnosti súčasného protokolu k dohode, 
(ďalej len „protokol 2017 – 2021“), ktorého platnosť sa skončila 7. decembra 2021. 

V uvedenom rozhodnutí Rady sa stanovuje, že ak by rokovania o novom protokole k Dohode o 
partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a vládou Maurícia trvali dlhšie, než sa 
očakáva2, a s cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností by sa Komisia mala snažiť dohodnúť 
sa s vládou Maurícijskej republiky na predĺžení platnosti protokolu 2017 – 20213 na obmedzené 
obdobie, ktoré by nemalo presiahnuť šesť mesiacov, pričom by sa zároveň mala usilovať o dohodu 
o novom protokole v súlade s cieľmi uvedenými v rozhodnutí. 

Vzhľadom na súčasné obmedzenia sa prvé kolo rokovaní mohlo uskutočniť na diaľku až 6. 
decembra 2021 v Bruseli a Port Louis (Maurícijská republika). Počas zasadnutia vyjednávači 
Európskej únie a Maurícijskej republiky konštatovali, že vzhľadom na komplexný charakter týchto 
rokovaní bude na ich dokončenie potrebných viacero kôl. Preto sa obe strany dohodli na predĺžení 
platnosti protokolu 2017 – 2021 najviac o šesť mesiacov, čo je v súlade s uvedeným rozhodnutím 
Rady. Toto predĺženie je špecifikované v dohode vo forme výmeny listov, ktorá bola parafovaná 6. 
decembra 2021. 

1 ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania s Maurícijskou republikou s cieľom uzavrieť vykonávací 
protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou 
(11508/21).  
2 Najmä z dôvodu dôsledkov spojených so súčasnou globálnou sanitárnou situáciou, ktorá vyplýva z pandémie 
COVID-19.  
3 Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore 
rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (Ú. v. EÚ L 279, 28.10.2017, s. 3).  
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S cieľom výrazne neprerušiť rybolovné činnosti flotily Európskej únie pôsobiacej vo vodách 
Maurícijskej republiky by sa malo čo najskôr prijať rozhodnutie Rady, ktorým sa schvaľuje dohoda 
vo forme výmeny listov, aby mohli zmluvné strany dohodu čo najskôr podpísať a aby sa mohli 
rybolovné činnosti čo najskôr obnoviť. 

Komisia teda navrhuje, aby Rada schválila podpísanie a dočasné uplatňovanie tejto výmeny listov, 
ktorou sa povoľuje predĺženie platnosti protokolu 2017 – 2021 najviac o šesť mesiacov. 

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je predĺžiť uplatňovanie protokolu 2017 – 2021, aby sa 
mohli plavidlám Európskej únie v maurícijských vodách naďalej poskytovať rybolovné možnosti 
v rámci dostupného prebytku v súlade s vedeckými odporúčaniami a odporúčaniami Komisie pre 
tuniaky z Indického oceánu (IOTC). Ďalším cieľom je ešte viac prehĺbiť spoluprácu medzi 
Európskou úniou a vládou Maurícijskej republiky a vytvoriť partnerský rámec na rozvoj politiky 
udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne 
Maurícijskej republiky v záujme oboch strán. 

Protokol 2017 – 2021 umožnil flotile EÚ loviť vo vodách Maurícia tuniaky a tuniakovité ryby s 
orientačnými ročnými rybolovnými možnosťami na úrovni 4 000 ton. V tejto súvislosti sa v dohode 
vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu najviac o šesť mesiacov stanovujú 
orientačné rybolovné možnosti na úrovni 2 000 ton a zodpovedajúca úprava finančného príspevku 
EÚ na prístup v súlade s bodom 4 tejto dôvodovej správy.

Finančný príspevok Európskej únie na šesť mesiacov predstavuje 287 500 EUR a pozostáva z 
týchto položiek: 
a) suma za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole stanovená na 
110 000 EUR na celé predĺžené obdobie platnosti protokolu; 
b) podpora na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Maurícijskej republiky vo výške 110 000 EUR 
na celé predĺžené obdobie platnosti protokolu. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej 
politiky Maurícijskej republiky v oblasti udržateľného riadenia morských rybolovných zdrojov na 
celé predĺžené obdobie platnosti protokolu; 
c) podpora na rozvoj námornej politiky a morskej ekonomiky vo výške 67 500 EUR. 
Suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci každoročného 
rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka ešte neboli v 
platnosti4. 

Výmena listov na účely predĺženia platnosti okrem toho obsahuje klauzulu o pomernom znížení v 
prípade, že rokovania o obnove protokolu povedú k jeho podpísaniu a následnému nadobudnutiu 
platnosti pred uplynutím šesťmesačného predĺženia, ktoré je predmetom tejto výmeny listov. 

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov 
medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore 
rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou.

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