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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, 
který přijme, začlenil tyto návrhy:

Komise by měla při provádění dohody náležitě zohlednit tyto připomínky:

1. přístup plavidel EU je třeba omezit na rybolovné zdroje, pro něž Pobřeží slonoviny 
nemá rybolovnou kapacitu, tedy tzv. přebytečné zdroje, a neměl by se v žádném případě 
vztahovat na úlovky přesahující maximální udržitelný výnos; přednost by měly mít 
výživové potřeby místních obyvatel, a tedy jejich potravinové zabezpečení, což by se 
mělo odrážet v povinnosti místní vykládky úlovku;

2. Komise by měla naléhat na Republiku Pobřeží slonoviny, aby peněžní příspěvek 
poskytnutý na základě protokolu použila na odvětvovou podporu k udržitelnému 
posílení svého rybolovného odvětví na vnitrostátní úrovni, zejména tradičního rybolovu, 
na podporu poptávky po místních investicích a projektech v rámci modré ekonomiky 
a na vytváření pracovních míst na lokální úrovni;

3. Komise by měla usilovat o to, aby její víceletý odvětvový program podle článku 4 
protokolu zahrnoval cíle, které:

– podpoří udržitelný rozvoj místního, a to zejména tradičního, rybolovného odvětví 
a odvětví zpracování ryb a dalších místních aktivit a partnerství v této oblasti;

– podpoří úlohu žen a mladých lidí v tradičním rybolovu, zejména regulací prodeje 
vedlejších úlovků a tuňáka nižší kvality (tzv. nepravé ryby), aby se spravedlivý podíl 
prodával přímo účastníkům místního trhu; 

– posílí monitorování a kontrolu rybolovu ve vodách Pobřeží slonoviny a dohled nad 
ním přijetím komplexní strategie ochrany výlučné ekonomické zóny, čímž ještě více 
podpoří boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a jeho 
škodlivým dopadům v hospodářské a sociální oblasti a oblasti životního prostředí;

– zajistí, aby byly finanční prostředky poskytnuté podle protokolu používány 
transparentně, a bylo tak možné monitorovat a zlepšovat míru jejich čerpání a zajistit 
hmatatelné výsledky dohody, pokud jde o podporu místního rybolovu a obecně 
i místní populace;

4. Komise by měla být Republice Pobřeží slonoviny nápomocna při řízení míry čerpání 
poskytnutých prostředků, aby bylo dosaženo jejich optimálního využití a aby dohoda
přinesla hmatatelné výsledky pro místní rybolov a obecně pro místní obyvatelstvo;

5. v souladu s protokolem by měly být plně využity možnosti zaměstnávání rybářů ze zemí 
AKT na plavidlech EU, s upřednostněním rybářů z Pobřeží slonoviny;

6. Komise by měla usilovat o zajištění toho, aby bylo prováděno monitorování 
a hodnocení činností uvedených v protokolu a v následujícím víceletém odvětvovém 
programu, a zajistilo se tak dodržování udržitelných postupů, pracovního práva 
a důstojných pracovních podmínek spolu s ochranou lidských práv v souladu 
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s dohodou; Parlamentu a Radě by měla být každoročně předložena zpráva s cílem 
zajistit transparentnost a také to, aby pomoc určená na podporu politiky Pobřeží 
slonoviny v oblasti rybolovu sloužila skutečně tomuto účelu; při vypracovávání zprávy 
by se mělo přihlížet rovněž k regionálnímu rozměru s cílem zohlednit dohody 
o rybolovu uzavřené s EU v tomto regionu a jejich dopad na dohodu o rybolovu 
uzavřenou s Pobřežím slonoviny. 
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