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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Komisia by mala pri vykonávaní dohody náležite zohľadniť tieto body:

1. prístup plavidiel EÚ by sa mal obmedziť na rybolovné zdroje, na ktorých výlov nemá 
Pobrežie Slonoviny kapacity (nadbytočné zdroje), a nikdy by nemal mať za následok 
prekročenie maximálneho udržateľného výnosu; výživové potreby miestneho 
obyvateľstva by mali mať prioritu v záujme prispievania k potravinovej bezpečnosti a 
premietnuť sa do povinností miestneho vylodenia úlovkov;

2. Komisia by mala naliehavo vyzvať Republiku Pobrežia Slonoviny, aby finančný 
príspevok stanovený protokolom pre sektorovú podporu využila na udržateľné 
posilnenie odvetvia rybolovu na vnútroštátnej úrovni, najmä drobného rybolovu, 
prostredníctvom podpory dopytu po miestnych investíciách a priemyselných projektoch 
v oblasti „modrého“ hospodárstva a vytvárania lokálnych pracovných miest;

3. Komisia by sa mala snažiť zaradiť do viacročného odvetvového programu 
ustanoveného v článku 4 protokolu ciele zamerané na:

– podporu trvalo udržateľného rozvoja miestneho odvetvia rybolovu a spracovania rýb, 
najmä maloobjemového rybolovu, ako aj ďalších lokálnych činností a partnerstiev 
spojených s týmto odvetvím;

– podporu úlohy žien a mladých ľudí v maloobjemovom rybolove najmä reguláciou 
predaja vedľajších úlovkov a tuniaka nižšej kvality (tzv. nepravých rýb), aby sa 
spravodlivý podiel predal priamo miestnym účastníkom trhu; 

– posilnenie monitorovania, kontroly a dohľadu v odvetví rybolovu vo vodách Pobrežia 
Slonoviny zavedením ucelenej stratégie ochrany výhradnej hospodárskej zóny, aby sa 
vo väčšej miere predchádzalo nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu a jeho nepriaznivým hospodárskym, sociálnym a environmentálnym 
účinkom;

– zaručenie transparentnosti využívania odvetvového financovania v rámci protokolu s 
cieľom monitorovať a zlepšiť mieru čerpania a zabezpečiť, aby dohoda prinášala 
hmatateľné výsledky podporujúce miestny rybolov a miestne obyvateľstvo všeobecne;

4. Komisia by mala Republike Pobrežia Slonoviny poskytnúť podporu v oblasti riadenia 
jej schopnosti čerpať získané finančné prostriedky s cieľom zaistiť ich optimálne 
využitie a zabezpečiť, aby dohoda prinášala hmatateľné výsledky podporujúce miestny 
rybolov a miestne obyvateľstvo všeobecne;

5. naplno by sa mali v plnej miere využiť možnosti zamestnávať na plavidlách EÚ 
námorníkov z krajín AKT, ako to stanovuje protokol, uprednostňujúc pritom 
námorníkov so štátnou príslušnosťou Pobrežia Slonoviny;

6. Komisia by sa mala snažiť zabezpečiť dodržiavanie monitorovania a hodnotenia aktivít
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stanovených v protokole a nasledujúcom viacročnom odvetvovom programe s cieľom 
zaistiť využívanie udržateľných postupov, dodržiavanie pracovného práva, dôstojné 
pracovné podmienky a ochranu ľudských práv, ktorá je ustanovená v dohode; 
Parlamentu a Rade by sa mala predkladať výročná správa s cieľom podporiť 
transparentnosť a zabezpečiť, aby sa rozpočet určený na podporu rybárskej politiky na 
Pobreží Slonoviny skutočne využíval na tento účel; pri príprave správy by sa mali 
zohľadniť aj regionálne aspekty, aby sa mohol zdôrazniť vplyv dohôd o rybolove, ktoré 
EÚ uzavrela v regióne, a ich vplyv na dohodu o rybolove s Pobrežím Slonoviny.
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