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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu uzavřená v roce 2006 mezi Evropskou 
unií a Kapverdami je dohodou týkající se lovu tuňáka. Předcházející protokol uzavřený na dobu 
čtyř let vypršel v prosinci 2018.  

Stejně jako původní protokol musí být nový protokol pokrývající období let 2019–2024 v 
souladu s nařízením o společné rybářské politice, které zdůrazňuje zejména udržitelnost 
rybolovu a řádnou správu, i když zároveň uznává důležitost politické součinnosti mezi 
společnou rybářskou politikou, cíli Unie v oblasti rozvojové spolupráce a cíli udržitelného 
rozvoje, a zejména jeho cíle 14.

Finanční příspěvek poskytnutý v rámci nového protokolu dosahuje 750 000 EUR ročně. Tato 
celková částka se dělí na roční částku ve výši 400 000 EUR za přístup k rybolovné oblasti (s 
referenční tonáží 8 000 tun ročně) a na 350 000 EUR věnovaných na zavedení národní strategie 
pro rybolov a „modrou“ ekonomiku. 

Jde o podporu tomuto odvětví a je třeba uvést, že tato částka oproti předchozímu protokolu 
vzrostla, přičemž rovněž referenční tonáž vzrostla o 60 %. 

Vzhledem k důležitosti ekonomických, sociálních a environmentálních problémů, jimž musí 
Kapverdy čelit, se zpravodajka domnívá, že tento protokol a celé finanční protiplnění ze strany 
Unie by měly podporovat následující priority: 

– prosazovat udržitelnou „modrou“ ekonomiku a věnovat přitom zvláštní pozornost podpoře 
místního drobného rybolovu, modernizaci přístavní infrastruktury a podpoře postavení žen, 
které hrají významnou úlohu při prodeji a zpracovávání úlovků; v této souvislosti, a jak ukazuje 
nevládní organizace C.A.P.E.1, by bylo zejména vhodné podpořit vytváření nebo činnost 
drobné infrastruktury v chladícím řetězci;

– zdokonalit znalosti a vědeckou spolupráci v tomto oceánském regionu díky tomu, že bude 
umožněn místním vědeckým pracovníkům přístup na plavidla působící v této oblasti; to 
znamená rovněž mít přesné znalosti kumulovaných dopadů různých dohod v odvětví rybolovu, 
jež Kapverdy uzavřely se třetími zeměmi, o stavu rybích populací v této oceánské oblasti, za 
účelem dalšího rozvoje místního odvětví rybolovu;

– podílet se na ambiciózním příspěvku Evropské unie a Kapverdské republiky k 
mezinárodnímu desetiletí vědy o oceánech;

– posílit monitorování a kontrolu rybolovu a dohled nad ním s cílem předcházet nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu; v této souvislosti je třeba úzce koordinovat činnosti 
na podporu odvětví s dalšími programy Evropské unie v této oblasti, zejména prostřednictvím 
regionálního programu na zlepšení regionálního řízení rybolovu v západní Africe;

– bojovat proti znečištění podporou sběru plastů místními rybáři.

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (Koalice pro dohody o udržitelném rybolovu)
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Zpravodajka se dále domnívá, že je třeba věnovat zvláštní pozornost těmto bodům: 

– údaje týkající se úlovků pelagických žraloků některými evropskými plavidly jsou 
nedostatečné; s ohledem na vědecky prokázanou zranitelnost těchto druhů je nezbytné zlepšit 
sběr a analýzu údajů s cílem zajistit, aby se evropská plavidla nepodílela na jejich nadměrném 
lovu;

– je třeba zajistit větší transparentnost při využívání finančního protiplnění Evropské unie, s 
cílem lépe změřit dopad „modré“ ekonomiky, z níž má prospěch celé obyvatelstvo Kapverd. 

Zpravodajka se domnívá, že nový protokol by mohl vést k rozumnému a udržitelnému 
využívání rybolovných zdrojů a že může být v souladu s cíli udržitelného rybolovu a rozvojové 
spolupráce, jakmile bude obsahovat konkrétní prvky umožňující sledovat využívání 
evropských prostředků. 

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil udělit 
souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi 
Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024).


