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NÁVRHY

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

1. připomíná, že evropská rybářská politika musí být v souladu s cíli rozvoje, které jsou 
stanoveny v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména v souladu se 
záměry uvedenými v cíli udržitelného rozvoje č. 14 Agendy pro rok 2030, tedy chránit a 
udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje, že v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu musí být přístup 
plavidel EU skutečně omezen jen na přebytky rybolovných zdrojů; připomíná, že 
rybolov, který provádí evropská plavidla, nesmí ohrozit zajišťování potravin pro místní 
obyvatelstvo;

3. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem spolehlivých vědeckých údajů, které by 
umožňovaly přesně určit stav rybolovných zdrojů; v tomto kontextu vyzdvihuje význam 
společných vědeckých skupin pověřených předkládáním vědeckých stanovisek ohledně 
stavu rybolovných zdrojů, aby se zabránilo nadměrnému rybolovu; žádá, aby byly těmto 
týmům přiděleny vhodné finanční, technické a lidské zdroje, a mohly tak plnit svou 
funkci a pracovat společně s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu; důrazně 
doporučuje posílit regionální spolupráci v oblasti výzkumu a řízení rybolovu;

4. vyzývá Komisi a Guineu-Bissau, aby poskytovaly podrobnější informace o rozvoji 
činností průmyslového rybolovu v tomto regionu; zejména vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že orgány Guiney-Bissau budou transparentní způsobem informovat o podpisu jiných 
dohod, které jiným zahraničním loďstvům umožňují přístup do jejich výlučné 
ekonomické zóny;

5. požaduje, aby byly prostředky Evropské unie vynakládány transparentně a aby byl 
zveřejňován seznam financovaných projektů;

6. vyzývá ke společnému úsilí o podporu místního hospodářského rozvoje a posílení 
pobřežních komunit závislých na mořských zdrojích; zdůrazňuje zejména, že  
odvětvová podpora by měla udržitelným způsobem přispívat k rozvoji tradičního a 
lokálního odvětví rybolovu včetně zpracovatelského odvětví, a to zejména ve prospěch 
žen a mladých lidí; vyzývá EU, aby poskytla technickou pomoc na posílení 
hodnotových řetězců a certifikačních systémů drobného rybolovu; doporučuje, aby se 
část víceletého odvětvového programu věnovala činnostem zaměřeným na posílení 
sledování, kontroly a dohledu, a to zejména jako prostředek prevence nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu; dále doporučuje zapojit místní rybářská 
společenství do opatření, která mají být provedena v rámci odvětvové podpory; 

7. vyslovuje se pro zavedení infrastruktury, která by umožnila vykládání a využití 
produktů rybolovu hned na místě, aby byly zajištěny hmatatelné výsledky dohody pro 
místní a tradiční rybolov; zdůrazňuje, že je důležité informovat místní komunity o 
řízení, ochraně a zachování přírodních zdrojů, aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje 
a boje proti chudobě;
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8. připomíná zásadní úlohu žen v neprůmyslovém rybolovu, zejména při uvádění produktů 
na trh a jejich zpracování; připomíná, že je důležité rozvíjet podporu v podobě odborné 
přípravy nebo malých infrastruktur pro chladící řetězec;

9. trvá na tom, že dohoda by měla být přizpůsobena potřebám a prioritám Guiney-Bissau; 
vyzývá v této souvislosti Komisi k vytvoření zóny, do níž nebudou mít přístup plavidla 
s vlečnými sítěmi pro pobřežní rybolov, aby se snížil jejich dopad na místní rybáře a 
aby v oblastech, ve kterých loví místní obyvatelé, nedocházelo k lovu druhů, které jsou 
pro místní obyvatele důležité; vyzývá Komisi, aby zajistila, že lodě s vlečnými sítěmi 
budou hlásit své vedlejší úlovky podle jednotlivých druhů a podle množství;  

10. doporučuje přijatí opatření, která zajistí, že odvětvová podpora bude doplňovat ostatní 
programy, které v Guineji-Bissau financují jiní mezinárodní partneři, a bude s nimi ve 
vzájemném souladu, aby se zabránilo dvojímu financování;

11. poukazuje na to, že podle zprávy Mezinárodní unie pro ochranu přírody je dlouhodobé 
zachování přírodních zdrojů v pobřežní oblasti Guiney-Bissau významným přínosem k 
zachování biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku, mimo jiné je oblastí, kde 
kladou vejce největší kolonie mořských želv na africkém pobřeží Atlantského oceánu a 
kde každý rok hnízdí milion stěhovavých ptáků z Evropy, a poskytuje též obživu, 
útočiště a místa pro tření rybám a korýšům;

12. zdůrazňuje význam programu zachování a udržitelného využívání obnovitelných 
přírodních zdrojů v pobřežní zóně Guiney-Bissau; vyzývá politické a správní orgány 
Guiney-Bissau, aby posílily opatření na ochranu a zachování mořských a pobřežních 
ekosystémů s cílem zajistit udržitelné řízení přírodních zdrojů a využívání rybolovných 
zdrojů způsobem slučitelným s cíli udržitelného rozvoje a sdílet osvědčené postupy v 
této oblasti;

13. připomíná, že Guinea-Bissau, jejíž mangrovové lesy pokrývají 8 % území země, slouží 
jako klimatická rezerva a působí jako brzda rozšiřování pouští do jižních zemí a 
pobřežní eroze; znovu opakuje, že je důležité mít jako prioritu zachování 
mangrovových porostů a zdrojů, které jsou na nich závislé; obecněji připomíná význam 
integrovaného řízení pobřežní zóny, které by mělo být považováno za nástroj pro 
zachování a rozumné využívání přírodních zdrojů v souvislosti s udržitelným rozvojem 
a za účelem přispění k ochraně ekosystémů a druhů;

14. připomíná, že mořské zdroje mají přeshraniční charakter; konstatuje, že v jihozápadní v 
Africe je podle odhadů, které jsou uvedeny ve zprávě Organizace OSN pro výživu a 
zemědělství, devět rybích populací loveno nadměrně, včetně druhu Galeoides 
decadactylus a druhů rodu Pomadasys; vyzývá proto k tomu, aby byl brán v potaz také 
kumulativní dopadu různých dohod o rybolovu uzavřených se zeměmi v regionu, čímž 
se posílí regionální a globální strategie pro řízení rybolovu se třetími zeměmi a zajistí 
udržitelné řízení rybolovných zdrojů; vyzývá vlády států západní Afriky, aby za tímto 
účelem vytvořily informační systémy a posílily svou regionální spolupráci; dále 
připomíná, že je potřeba vypracovat vhodné certifikační postupy pro vývoz produktů 
rybolovu do EU. 
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