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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Kapverdami 
z roku 2006 je dohodou o love tuniakov. Platnosť predchádzajúceho protokolu uzatvoreného 
na obdobie štyroch rokov sa skončila v decembri 2018.  

Nový protokol, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2019 – 2024, musí byť rovnako ako 
predchádzajúci protokol v súlade s nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá 
kladie dôraz najmä na udržateľnosť rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť 
politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP a cieľmi Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a cieľmi 
udržateľného rozvoja, a to najmä cieľom č. 14.

Finančný príspevok vyčlenený na nový protokol predstavuje 750 000 EUR ročne. Táto celková 
suma je rozdelená na ročnú sumu 400 000 EUR na prístup k rybolovnej oblasti (s referenčnou 
tonážou 8 000 ton ročne) a sumu 350 000 EUR na vykonávanie vnútroštátnej stratégie v oblasti 
rybolovu a modrého hospodárstva. 

Pokiaľ ide o odvetvovú podporu, treba poznamenať, že táto suma v porovnaní 
s predchádzajúcim protokolom narastá a súčasne dochádza k zvýšeniu referenčnej tonáže 
o 60 %. 

Vzhľadom na významné hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy, ktorým Kapverdy 
čelia, sa spravodajkyňa domnieva, že tento protokol a celý finančný príspevok Spoločenstva by 
mali prispievať k plneniu týchto priorít: 

– podporovať udržateľné modré hospodárstvo s osobitným dôrazom na odvetvie miestneho 
maloobjemového tradičného rybolovu, modernizáciu prístavnej infraštruktúry a postavenie 
žien, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri odbyte a spracúvaní produktov rybárstva; v tomto 
zmysle – a ako uvádza mimovládna organizácia CFFA-CAPE1 – by bola obzvlášť dôležitá 
podpora odbornej prípravy alebo podpora infraštruktúr malého rozsahu v chladiarenskom 
reťazci;

– zlepšovať poznatky o tomto oceánskom regióne a vedeckú spoluprácu, a to najmä tým, že sa 
miestnym vedcom umožní nalodiť sa na plavidlá pôsobiace v tejto oblasti; znamená to aj presné 
poznanie kumulatívnych účinkov jednotlivých rybárskych dohôd uzatvorených Kapverdami 
s tretími krajinami na stav rybolovných zdrojov v tomto oceánskom regióne s cieľom 
zabezpečiť, aby sa miestny rybolov mohol ďalej rozvíjať;

– zapojiť sa do ambiciózneho príspevku EÚ a Kapverd v rámci Desaťročia vedy o oceánoch;

– posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad, aby sa lepšie predchádzalo nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu; v tejto súvislosti je potrebná úzka koordinácia 
medzi opatreniami na podporu odvetvia a ďalšími programami Európskej únie v tejto oblasti, 
najmä prostredníctvom regionálneho programu na zlepšenie regionálnej správy rybárstva 
v západnej Afrike;

– bojovať proti znečisteniu prostredníctvom podpory miestnych rybárov pri zbere plastov;

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (Združenie pre spravodlivé dohody o rybárstve)
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Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že osobitná pozornosť sa musí venovať týmto aspektom: 

– údaje o výlovoch niektorých európskych plavidiel, pokiaľ ide o pelagické druhy žralokov, nie 
sú dostatočné; vzhľadom na vedecky podloženú zraniteľnosť týchto druhov je nevyhnutné 
zlepšiť zber a analýzu údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa európske plavidlá nepodieľali na ich 
nadmernom využívaní;

– zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri využívaní finančného príspevku Únie s cieľom lepšie 
zmerať jeho vplyv na rozvoj modrého hospodárstva, z ktorého má prospech celé obyvateľstvo 
Kapverd. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že nový protokol má potenciál podporiť zodpovedné a udržateľné 
využívanie rybolovných zdrojov a môže byť v súlade s cieľmi dohôd o udržateľnom rybárstve 
a cieľmi rozvojovej spolupráce, keď sa poskytnú konkrétnejšie informácie o monitorovaní 
využívania finančných prostriedkov EÚ. 

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou (2019 – 2024).


