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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. tudomásul veszi, hogy a halászati erőforrások túlzott kiaknázása közepette és akkor, 
amikor az Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlesztés céljainak teljesítése 
iránt, különös tekintettel a 14. fenntartható fejlesztési célra (Az óceánok, tengerek és 
tengeri erőforrások fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzése és hasznosítása), 
az új referenciamennyiség 60%-kal nő a jelenlegi jegyzőkönyvhöz képest; ezért felszólít 
az állomány helyzetének szoros figyelemmel követésére, különös tekintettel a 
nyílttengeri életmódot folytató cápákra, amelyek sebezhetőségére a tudósok külön 
felhívják a figyelmet;

2. felszólít a járulékos fogások csökkentését célzó intézkedések alkalmazásának 
egyértelmű kötelezővé tételére az Európai Unió távolsági flottáját érintő valamennyi 
fenntartható halászati partnerségi megállapodásban;

3. felkéri a Bizottságot és a Zöld-foki szigeteket, hogy adjanak pontosabb információkat 
az érintett kizárólagos gazdasági övezet halászati megállapodásainak az erőforrásokra, 
valamint  a régióban folytatott ipari halászattal kapcsolatos tevékenységek alakulására 
gyakorolt kumulatív hatásairól;

4. úgy véli, hogy tekintettel a számos kihívásra, amelyekkel a Zöld-foki szigeteknek 
szembe kell néznie, a jegyzőkönyvnek és a pénzügyi támogatásnak az alábbi 
prioritásokhoz kell hozzájárulnia: 

– a fenntartható kék gazdaság támogatása, különös tekintettel a helyi kisüzemi 
halászati ágazat előmozdítására, a hűtőláncra, a kikötői infrastruktúrák 
korszerűsítésére, a higiéniára és az élelmiszer-biztonságra, valamint a nők és a 
fiatalok helyzetének megerősítésére a helyi halászatban, akik nagy szerepet 
játszanak a forgalmazásban és feldolgozásban; 

– a kisüzemi halászat támogatása, és a helyi halászati közösségek fokozott 
részvétele az ágazati támogatás keretében megvalósítandó fellépések 
meghatározásában, többek között képzések formájában nyújtott támogatással;

– az óceáni régióra vonatkozó ismeretek, valamint az ezen óceáni régión belüli  
tudományos együttműködés fejlesztése azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi 
tudósok felvételét az ezen a területen közlekedő hajók fedélzetére, szem előtt 
tartva az ENSZ fenntartható fejlesztéssel összefüggő óceánkutatási évtizedét 
(2021–2030), a helyi lakosok említett ismeretekről, valamint az ismeretek 
alkalmazásáról való tájékoztatása érdekében;

– a helyi gazdasági fejlődés előmozdítása és a tengeri erőforrásoktól függő part 
menti közösségek erősítése; 

– közreműködés az Európai Unió és a Zöld-foki szigetek ambiciózus 
hozzájárulásában a fenntartható fejlődést szolgáló óceántudomány nemzetközi 
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évtizedéhez; 

– az ágazati támogatás keretében a halászat nyomon követésének, ellenőrzésének 
és felügyeletének megerősítése a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzése érdekében, különösen az irányítás javításával, a helyi 
szereplők kapacitásépítésével, képzéssel és a helyi közigazgatással való 
együttműködéssel, valamint olyan innovatív felügyeleti technikák létrehozásának 
támogatásával, mint a halászhajók műholdas nyomonkövetési rendszere, különös 
tekintettel a kis szigetekre, amelyeknek 200 mérföldes kizárólagos gazdasági 
övezetükön belül kell irányítaniuk a halászati tevékenységeket; 

– annak lehetővé tétele, hogy az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság a 
jegyzőkönyvben foglalt célnak megfelelően szorosabban együttműködjön a 
fenntartható halászati politika előmozdításában és a zöld-foki-szigeteki vizek 
halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázásában, megakadályozva a túlzott 
kiaknázás minden formáját a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági 
övezetében; 

– a szennyezés elleni küzdelem a műanyagok helyi halászok általi 
összegyűjtésének támogatásával; 

5. átláthatóságot követel az ágazati uniós források felhasználása tekintetében a jobb 
nyomon követhetőség céljából; szorosabb közreműködésre szólít fel az érintett 
bizottsági szervezeti egységek között, valamint azt javasolja, hogy az Unió zöld-foki-
szigeteki küldöttsége is járuljon hozzá a jegyzőkönyv nyomon követéséhez; 

6. emlékeztet arra, hogy annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja a környezettel 
kapcsolatos kötelezettségeit, átlátható tudományos adatoknak kell a jegyzőkönyv 
megújítását érintő bármely uniós szinten meghozott döntés alapjául szolgálniuk;

7. kitart amellett, hogy e megállapodást hozzá kell igazítani a Zöld-foki-szigetek 
szükségleteihez és prioritásaihoz, különösen azokhoz, amelyek a Zöld-foki-szigetek kék 
gazdasággal kapcsolatos tervében szerepelnek;

8. felszólítja a Bizottságot, biztosítsa, hogy a kibővült halászati pánafrikai politikai keret – 
a fenntartható halászati partnerségi megállapodások – egyértelműen szervezze meg 
hogy mindkét fél részéről nagyobb számú szereplő (civil társadalom, a helyi halászati 
közösségek, tudósok) vegyen részt a jegyzőkönyvről szóló tárgyalásokon és a 
jegyzőkönyv végrehajtásában;

9. az átfedések elkerülése érdekében és a projektek különböző finanszírozási forrásaival 
kapcsolatos társadalmi tudatosság biztosítása érdekében azt ajánlja, hogy ezt a 
megállapodást hozzák összhangba más, olyan támogatók és nemzetközi partnerek által 
finanszírozott programokkal is, mint például a Világbank, az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete vagy az Afrikai Fejlesztési Bank;

10. emlékeztet arra, hogy a tengeri erőforrások nem szoríthatók határok közé; ezért – szem 
előtt tartva a regionális és globális halászati irányítási stratégiák harmadik országokkal 
történő megerősítését – felszólít a régióbeli országokkal kötött különböző halászati 
megállapodások kumulatív hatásának figyelembevételére;
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