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NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o 
partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou 
republikou, v mene Únie
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13484/2019),

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi 
Európskou úniou a Senegalskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 20. novembra 
2014,

– so zreteľom na retrospektívne a výhľadové posúdenie protokolu k Dohode o partnerstve 
v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalom,

– so zreteľom na protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou 
(13483/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a článkom 218 ods. 7 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0178/2019),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... z roku 20201 o návrhu rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

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

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2020),

A. keďže Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a 
Senegalskou republikou nadobudla platnosť 20. novembra 2014, platnosť súčasného 
protokolu, ktorým sa dohoda vykonáva, uplynula 19. novembra 2019 a nový protokol 
bol parafovaný 19. júla 2019;

B. keďže účinnosť posledného protokolu je uspokojivá, pokiaľ ide o lov tuniakov, a keďže 
však plavidlá Spoločenstva nevyužili časť rybolovných možností na hlbokomorské 
druhy žijúce pri morskom dne; keďže úlovky merlúzy senegalskej v senegalských 
vodách predstavujú menej ako 10 % úlovkov Spoločenstva v subregióne;

C. keďže rybárske plavidlá EÚ sa obmedzujú na rybolovné oblasti na otvorenom mori, čím 
sa minimalizujú interakcie so senegalským odvetvím drobného rybolovu, a tak sa 

1 Prijaté texty z tohto dňa, P9_TA(0000)0000.
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neohrozí jeho životnosť;

D. keďže nový protokol zastrešuje obdobie piatich rokov a stanovuje rybolovné možnosti 
pre plavidlá Únie (28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 10 
plavidiel na lov tuniakov udicami, päť plavidiel s lovnými šnúrami a dve plavidlá na lov 
vlečnou sieťou) na referenčnú tonáž 10 000 ton ročne v prípade tuniaka a stanovuje 
povolený objem úlovkov merlúzy senegalskej 1 750 ton ročne;

E. keďže ročná finančná protihodnota je 3 050 750 EUR, rozdelená takto: 800 000 EUR 
ročne za prístup k zdrojom, 900 000 EUR ročne na vykonávanie odvetvovej politiky a 
1 350 750 EUR ročne zodpovedajúca odhadovanej výške poplatkov platených 
vlastníkmi plavidiel;

F. keďže Senegal ratifikoval väčšinu medzinárodných nástrojov v oblasti medzinárodnej 
správy rybolovu;

G. keďže Európska únia a Senegal udržiavajú spoluprácu v rámci všeobecného rámca 
Dohody z Cotonou a keďže intervencie podpory rybolovu v oblasti rybného 
hospodárstva sa vykonávajú prostredníctvom programu PESCAO, ktorého cieľom je 
zlepšenie riadenia v odvetví rybolovu a boj proti nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému (NNN) rybolovu;

1. uvádza, že protokol umožní úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Senegalom s 
cieľom zabezpečiť zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v senegalských vodách 
a podporovať úsilie Senegalu zamerané na rozvoj trvalo udržateľného riadenia zdrojov a 
ochranu morskej biodiverzity;

2. podporuje stratégiu Únie spočívajúcu v možnosti zachovať sieť dohôd v regióne s 
cieľom doplniť udržateľnosť populácií v rámci regionálnych rybárskych organizácií;

3. poznamenáva, že v súlade so závermi hodnotiacej správy nový protokol obsahuje 
zníženie tonáže merlúzy čiernej (2 000 až 1 750 ton ročne) a zvýšenie finančného 
príspevku na odvetvovú podporu (150 000 EUR) a odhadovanú výšku poplatkov, ktoré 
platia majitelia plavidiel;

4. zníženie rybolovných možností plavidiel s vlečnými sieťami na lov otvorenom mori (na 
merlúzu senegalskú) v súlade s vedeckým stanoviskom Výboru pre rybolov v 
stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) s cieľom znížiť úmrtnosť;

5. berie na vedomie existujúce ťažkosti pri vedeckom monitorovaní využívania 
hlbokomorských rybolovných zdrojov a naliehavo žiada, aby sa v hodnotení zohľadnil 
aj rybolovný tlak flotily tretích krajín vo vodách iných pobrežných krajín, pretože 
rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ v senegalských vodách sú pre plavidlá EÚ 
relatívne obmedzené;

6. domnieva sa, že v záujme zabezpečenia prístupu k existujúcim prebytkom v 
senegalských vodách je potrebné poznať celkové rybolovné úsilie, a vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, že článok o transparentnosti sa bude uplatňovať v kontexte súčasného 
protokolu, ako aj pri rokovaniach v rámci príslušných regionálnych rybárskych 
organizácií;
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7. berie na vedomie možnosť preskúmať rybolovné možnosti a dohodnúť sa na 
experimentálnom rybolove v senegalských rybolovných oblastiach; víta začlenenie 
monitorovania úlovkov prostredníctvom elektronického systému podávania správ 
(systém ERS, electronic reporting system); vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že systém 
bude funkčný čo najskôr;

8. víta skutočnosť, že Senegal ratifikoval v roku 2017 dohodu FAO o opatreniach 
prístavných štátov, čo je pozitívne vzhľadom na význam dakarského prístavu pre 
vykládku produktov rybolovu;

9. pozitívne hodnotí nábor senegalských námorníkov na plavidlá Európskej únie a 
zdôrazňuje dobré výsledky dosiahnuté pri vykonávaní predchádzajúceho protokolu; víta 
skutočnosť, že Senegal ratifikoval Dohovor MOP č. 188 o práci v odvetví rybolovu; a 
vyzýva Komisiu, aby na zasadnutiach spoločného výboru pravidelne hodnotila jeho 
účinné vykonávanie, najmä pracovné podmienky a odmeňovanie, ako sa uvádza v 
protokole;

10. v záujme zabezpečenia dodržiavania cieľov odvetvovej podpory stanovených v článku 5 
a bez toho, aby boli dotknuté iné činnosti, sa odporúčajú tieto prioritné a strategické 
činnosti:

– zlepšenie monitorovania, kontroly a dohľadu prostredníctvom rýchlej 
modernizácie strediska monitorovania rybolovu;

– podporiť úsilie Senegalu v boji proti NNN rybolovu prostredníctvom 
monitorovacieho mechanizmu pre plavidlá, ktoré navštevujú dakarský prístav;

– rozvoj vedeckých kapacít a zber údajov pre vedecký výskum;

– podporovať pracovné podmienky žien;

– intervencie na podporu zhodnotenia produktov rybolovu prostredníctvom 
horizontálneho programu budovania kapacít pre hospodárske subjekty v tomto 
odvetví;

– stanovenie základných a odborných programov odbornej prípravy pre námorníkov 
(odborná príprava v oblasti techník rybolovu, ale aj bezpečnosti na palube atď.) s 
osobitným dôrazom na odbornú prípravu žien, ktoré žijú a pracujú v odvetví 
rybolovu;

– zvýšené úsilie o zabránenie oneskoreného vykonávania odvetvovej podpory zo 
strany senegalskej strany;

– zabezpečiť väčšiu viditeľnosť činností financovaných Úniou a podporiť správne 
pochopenie konkrétneho prínosu protokolu k rozvoju tohto odvetvia zo strany 
rybárskych komunít a občianskej spoločnosti;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala globálnu štúdiu o vplyve dvojstranných dohôd Únie 
o rybolove, a najmä o výhodách vyplývajúcich z odvetvovej podpory a činnosti 
európskej flotily vo vodách tretích krajín pre miestne hospodárstva (trvalo udržateľný 
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rybolov, miestna zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia atď.);

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Senegalskej republiky.


