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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že európska rybárska politika musí byť v súlade s rozvojovými cieľmi 
stanovenými v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä s cieľmi 
uvedenými v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14 programu trvalo udržateľného 
rozvoja do roku 2030 – zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje 
v záujme trvalo udržateľného rozvoja;

2. trvá na tom, že prístup plavidiel Európskej únie by mal byť skutočne obmedzený na 
nadbytok rybolovných zdrojov v súlade so zásadou maximálneho udržateľného výnosu; 
pripomína, že rybolov vykonávaný európskymi plavidlami nesmie ohroziť potravinovú 
bezpečnosť miestneho obyvateľstva;

3. je znepokojený nedostatkom spoľahlivých vedeckých údajov, ktoré by umožnili presne 
určiť stav rybolovných zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spoločných 
vedeckých skupín zodpovedných za poskytovanie vedeckých stanovísk o stave 
populácií rýb s cieľom zabrániť nadmernému rybolovu; žiada, aby boli týmto skupinám 
pridelené primerané finančné, technické a ľudské zdroje na plnenie ich funkcií a aby 
spolupracovali s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva; 
dôrazne odporúča posilniť regionálnu spoluprácu v oblasti výskumu a riadenia 
rybolovu;

4. vyzýva Komisiu a Guineu-Bissau, aby poskytli podrobnejšie informácie o rozvoji 
priemyselných rybolovných činností v regióne; vyzýva najmä Komisiu, aby 
zabezpečila, aby orgány Guiney-Bissau transparentným spôsobom podávali informácie 
o podpise iných dohôd, ktoré zahraničným flotilám umožňujú prístup do ich výhradnej 
hospodárskej zóny;

5. žiada transparentné využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a zverejňovanie 
zoznamu financovaných projektov;

6. žiada spoločné úsilie o podporu miestneho hospodárskeho rozvoja a posilnenie 
pobrežných spoločenstiev závislých od morských zdrojov; zdôrazňuje predovšetkým to, 
že odvetvová podpora by mala udržateľným spôsobom prispievať k rozvoju drobného 
a miestneho rybolovu, a to vrátane spracovateľského odvetvia, najmä v prospech žien 
a mladých ľudí; vyzýva EÚ, aby poskytla technickú pomoc s cieľom posilniť hodnotové 
reťazce a certifikačné systémy maloobjemového rybolovu; odporúča, aby sa časť 
viacročného sektorového programu venovala činnostiam zameraným na posilnenie 
monitorovania, kontroly a dohľadu, najmä ako prostriedok, ktorým sa bude brániť 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu; okrem toho odporúča, 
aby boli miestne rybárske spoločenstvá zapojené do vymedzenia opatrení, ktoré sa majú 
vykonať v rámci odvetvovej podpory; 

7. podporuje rozvoj infraštruktúry, ktorá umožňuje vyloďovanie a zhodnocovanie 
produktov rybolovu priamo na mieste, aby tak dohoda priniesla hmatateľné výsledky 
pre miestny a drobný rybolov; zdôrazňuje, že je dôležité informovať miestne 
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spoločenstvá o riadení, ochrane a zachovávaní prírodných zdrojov s cieľom dosiahnuť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja a boja proti chudobe;

8. pripomína zásadnú úlohu žien v drobnom rybolove, najmä pokiaľ ide o uvádzanie 
výrobkov na trh a ich spracovanie; pripomína význam rozvoja podpory vo forme 
odbornej prípravy alebo malých infraštruktúr pre chladiarenský reťazec;

9. trvá na tom, že dohoda by sa mala prispôsobiť potrebám a prioritám Guiney-Bissau; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila zónu vyhradenú pre pobrežné plavidlá s 
vlečnými sieťami s cieľom znížiť ich vplyv na miestnych rybárov a zabrániť tomu, aby 
sa v oblastiach, v ktorých loví miestne obyvateľstvo, lovili druhy, ktoré sú pre 
miestnych dôležité; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že plavidlá s vlečnými sieťami 
budú nahlasovať svoje vedľajšie úlovky – podľa druhov a podľa množstva; 

10. odporúča opatrenia, ktoré zabezpečia, aby odvetvová podpora dopĺňala ostatné 
programy, ktoré financujú iní darcovia v Guinei-Bissau, a aby sa im prispôsobila, s 
cieľom zabrániť dvojitému financovaniu;

11. poukazuje na to, že podľa správy Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) 
dlhodobé zachovanie prírodných zdrojov pobrežných zón Guiney-Bissau významne 
prispieva k zachovaniu biodiverzity v celosvetovom meradle, okrem iného tým, že tieto 
zóny poskytujú oblasti na kladenie vajec pre najväčšie kolónie morských korytnačiek na 
atlantickom pobreží Afriky, ďalej sem každý rok prilieta z Európy milión sťahovavých 
vtákov a poskytujú obživu, útočisko a neresiská rybám a kôrovcom;

12. zdôrazňuje význam programu ochrany a trvalo udržateľného využívania obnoviteľných 
prírodných zdrojov pobrežných zón Guiney-Bissau; vyzýva guinejsko-bissauské 
politické a správne orgány, aby zintenzívnili opatrenia na ochranu a zachovanie 
morských a pobrežných ekosystémov s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s 
prírodnými zdrojmi a využívanie rybolovných zdrojov v súlade s cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja a vymieňať si v tejto oblasti najlepšie postupy;

13. pripomína, že Guinea-Bissau, ktorej mangrovníkové lesy pokrývajú 8 % územia 
krajiny, slúži ako klimatická rezerva a pôsobí ako brzda proti rozširovaniu púští do 
južných krajín a pobrežnej erózii; opätovne zdôrazňuje význam uprednostňovania 
ochrany mangrovov a zdrojov, ktoré sú od nich závislé; vo všeobecnosti pripomína 
význam integrovaného riadenia pobrežnej zóny, ktorá by sa mala považovať za nástroj 
ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov v kontexte trvalo udržateľného 
rozvoja a s cieľom prispieť k ochrane ekosystémov a druhov;

14. pripomína, že morské zdroje majú svojou podstatou cezhraničný charakter; konštatuje, 
že podľa správy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa odhaduje, 
že deväť populácií rýb je nadmerne lovených, medzi nimi druh Galeoides decadactylus 
a druhy rodu Pomadasys; žiada preto, aby sa zohľadnil kumulatívny vplyv rôznych 
dohôd o rybolove uzavretých s krajinami v tomto regióne, aby sa posilnili regionálne a 
celosvetové stratégie riadenia rybolovu s tretími krajinami a zabezpečilo sa udržateľné 
riadenie rybolovných zdrojov; vyzýva vlády západoafrických štátov, aby na tento účel 
zriadili informačné systémy a zintenzívnili svoju regionálnu spoluprácu; okrem toho 
pripomína, že je potrebné vypracovať vhodné postupy certifikácie pre vývoz produktov 
rybolovu do EÚ. 
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