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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 

usnesení začlenil tyto návrhy: 

Komise by při provádění dohody měla vzít náležitě v úvahu tyto body: 

1. přístup plavidel EU k přebytku rybolovných zdrojů by měl být omezen v souladu 

s maximálním udržitelným výnosem, jakmile byly uspokojeny potřeby výživy místního 

obyvatelstva;  

2. Komise by měla usilovat o to, aby do víceletého odvětvového programu uvedeného 

v článku 3 protokolu byly zahrnuty cíle, které povedou ke skutečnému rozvoji místního 

rybolovu, zejména tradičního rybolovu, a průmyslu zpracování ryb, a to i prostřednictvím 

většího počtu vykládek v Guineji-Bissau, a dalších hospodářských činností a partnerství 

v odvětví rybolovu; v zájmu zajištění transparentnosti a kontroly, že jsou finanční 

prostředky přidělené na podporu odvětvové politiky rybolovu skutečně vynakládány 

k tomuto účelu, je třeba každoročně vypracovat zprávu o provádění odvětvového 

programu a předložit ji Parlamentu a Radě; 

3. v souladu s protokolem by měly být plně využity možnosti zaměstnávání místních rybářů 

na plavidlech EU; 

4. je třeba posílit zlepšení v oblasti sledování a kontroly rybolovu a kapacity dohledu, k nimž 

došlo v rámci předchozího protokolu; za tímto účelem by měla být i nadále poskytována 

podpora v oblasti právních předpisů, statistiky, výkaznictví a řízení zdrojů; 

5. je třeba posílit opatření k zabránění nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 

rybolovu ve výlučné hospodářské zóně Guineje-Bissau, mj. prováděním lepšího 

sledování, kontroly a dohledu prostřednictvím širokého využití systému satelitního 

sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých 

regionálními rybářskými organizacemi;  

6. Komise by měla zahájit politický dialog s orgány Guineje-Bissau s cílem zaručit 

dodržování zásad transparentnosti a rovného zacházení, pokud jde o přístup zahraničních 

plavidel do výlučné hospodářské zóny Guineje-Bissau; nedodržování těchto zásad by 

mohlo mít negativní vliv na udržitelné a odpovědné řízení mořských zdrojů v této zemi 

a na zabezpečení dodávek potravin pro její občany; 

7. smíšený výbor uvedený v dohodě o partnerství by měl zajistit, že vzhledem k problému 

korupce nebudou existovat pochybnosti o nezávadnosti veškerých mechanismů 

stanovených v tomto protokolu. 
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