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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europos žuvininkystės politika turi derėti su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje nustatytais vystymosi tikslais ir, visų pirma, pagal 
2030 m. darbotvarkėje nurodytą 14-ajį darnaus vystymosi tikslą numatytais siekiais 
išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius;

2. pabrėžia, kad ES laivams turėtų būti suteikta galimybė žvejoti tik perteklinius žuvų 
išteklius, laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principo; pažymi, kad 
Europos laivų vykdoma žvejyba negali kelti pavojaus vietos gyventojų aprūpinimui 
maistu;

3. reiškia susirūpinimą dėl to, kad trūksta patikimų mokslinių duomenų siekiant tiksliai 
nustatyti žvejybos išteklių būklę; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia jungtinių mokslinių 
grupių, atsakingų už mokslinių nuomonių apie žuvų išteklių būklę teikimą, svarbą 
siekiant išvengti peržvejojimo; ragina užtikrinti, kad šios grupės turėtų tinkamų 
finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vykdyti savo užduotis ir dirbti 
kartu su regioninėmis žvejybos valdymo organizacijomis; primygtinai rekomenduoja 
stiprinti regioninį bendradarbiavimą žuvininkystės mokslinių tyrimų ir plėtros srityse;

4. ragina Komisiją ir Bisau Gvinėją pateikti išsamesnės informacijos apie pramoninės 
žvejybos veiklos plėtrą regione; ragina Komisiją visų pirma užtikrinti, kad Bisau 
Gvinėjos valdžios institucijos skaidriai informuotų apie kitų susitarimų, pagal kuriuos 
užsienio laivynams suteikiama prieiga prie išskirtinės ekonominės zonos, pasirašymą;

5. ragina užtikrinti ES lėšų naudojimo skaidrumą ir skelbti finansuojamų projektų sąrašą;

6. ragina bendromis pastangomis skatinti vietos ekonomikos plėtrą ir stiprinti nuo jūrų 
išteklių priklausomas pakrančių bendruomenes; pabrėžia, kad sektorinė parama visų 
pirma turėtų darniai prisidėti prie smulkiosios ir vietos žvejybos sektoriaus, įskaitant 
perdirbimo sektorių, plėtros, ir būti naudinga visų pirma moterims ir jaunimui; ragina 
ES teikti techninę pagalbą siekiant stiprinti mažos apimties žvejybos vertės grandines ir 
sertifikavimo sistemas; rekomenduoja, kad daugiametės sektoriaus programos dalis būtų 
skirta veiklai, kuria siekiama stiprinti stebėseną, kontrolę ir priežiūrą – tai konkretus 
būdas užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai; be to, 
rekomenduoja, kad dėl sektorinės paramos veiksmų priemonių būtų konsultuojamasi su 
vietos žvejų bendruomenėmis;

7. ragina kurti infrastruktūrą, kuri leistų iškrauti žvejybos laimikį ir kelti žvejybos 
produktų vertę vietoje, siekiant užtikrinti, kad susitarimas teiktų apčiuopiamos naudos 
vietos ir smulkiajai žvejybai; pabrėžia, kad svarbu vietos bendruomenes informuoti apie 
gamtos išteklių valdymą, apsaugą ir išsaugojimą, kad būtų galima pasiekti darnaus 
vystymosi ir kovos su skurdu tikslus;

8. primena svarbų moterų vaidmenį nepramoninės žvejybos sektoriuje, visų pirma, 
prekybos ir perdirbimo srityse; primena, kad svarbu plėtoti paramą mokymų arba mažos 
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infrastruktūros, skirtos šaldymo grandinei, pavidalu;

9. primygtinai pabrėžia, kad šis susitarimas turėtų būti pritaikytas prie Bisau Gvinėjos 
poreikių ir prioritetų; ragina Komisiją nustatyti priekrantės traleriams draudžiamą zoną, 
siekiant sumažinti jų poveikį vietos žvejams ir neleisti, kad tų rūšių, kurios yra svarbios 
vietos gyventojams, gyvūnai nebūtų žvejojami tose vietovėse, kuriose žvejoja vietos 
gyventojai; ragina Komisiją užtikrinti, kad traleriai deklaruotų priegaudą – rūšis ir kiekį; 

10. rekomenduoja imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad sektorinė parama papildytų kitas 
kitų tarptautinių partnerių Bisau Gvinėjoje finansuojamas programas ir su jomis derėtų, 
kad būtų išvengta dvigubo finansavimo;

11. pabrėžia, kad Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) ataskaitoje nurodoma, 
kad ilgalaikis Bisau Gvinėjos priekrantės zonos gamtos išteklių išsaugojimas labai 
svarbus norint išsaugoti planetos biologinę įvairovę, nes šioje zonoje, be kita ko, yra 
plotai, kuriuose kiaušinius deda didžiausios jūrų vėžlių kolonijos prie Atlanto 
vandenyno esančioje Afrikos pakrantėje, į ją per metus atskrenda milijonas 
migruojančių paukščių iš Europos ir joje maitinasi, gyvena ir neršia žuvys ir 
vėžiagyviai;

12. pabrėžia atsinaujinančiųjų gamtos išteklių apsaugos ir tausaus naudojimo Bisau 
Gvinėjos pakrantės zonoje programos svarbą; ragina Bisau Gvinėjos politines ir 
administracines institucijas sustiprinti jūrų ir pakrančių ekosistemų apsaugos ir 
išsaugojimo priemones, kad būtų galima užtikrinti darnų gamtos išteklių valdymą ir 
tausų žvejybos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, ir dalytis 
geriausia patirtimi šioje srityje;

13. primena, kad Bisau Gvinėjos mangrovių miškai užima 8 proc. šalies teritorijos, todėl ji 
veikia kaip klimato kaitos švelninimo priemonė ir apsaugo nuo dykumų plitimo į 
pietines šalis ir pakrančių erozijos; pakartoja, kad svarbu prioritetą skirti mangrovių ir 
nuo jų priklausomų išteklių išsaugojimui; apskritai primena, kad svarbu užtikrinti 
integruotą pakrančių zonos valdymą ir kad jis turėtų būti suprantamas kaip gamtos 
išteklių išsaugojimo ir racionalaus naudojimo priemonė siekiant darnaus vystymosi ir 
siekiant prisidėti prie ekosistemų ir rūšių išsaugojimo;

14. primena, kad jūrų ištekliai iš esmės yra tarpvalstybiniai; pažymi, kad Maisto ir žemės 
ūkio organizacijos (FAO) ataskaitoje vertinama, kad Pietvakarių Afrikoje peržvejojami 
devynių rūšių žuvų ištekliai, įskaitant Galeoides decatactylus ir Pomadasys; todėl, 
siekiant tikslo stiprinti regionines ir visuotines žvejybos valdymo drauge su trečiosiomis 
valstybėmis strategijas ir užtikrinti darnų žvejybos išteklių valdymą, ragina atsižvelgti į 
bendrą įvairių šio regiono šalių sudarytų žvejybos susitarimų poveikį; ragina Vakarų 
Afrikos valstybių vyriausybes šiuo tikslu sukurti informacines sistemas ir intensyviau 
bendradarbiauti regiono lygmeniu; be to, primena, kad reikia sukurti tinkamas 
žuvininkystės produktų eksporto į ES sertifikavimo procedūras.
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