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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. bere na vědomí, že v době, kdy dochází k nadměrnému odlovu populací ryb, 
představuje nové referenční množství ve srovnání se stávajícím protokolem nárůst o 60 
%; požaduje proto důsledný dohled nad situací příslušných populací, obzvláště pak 
pelagických druhů žraloků, u nichž vědci zdůrazňují, nakolik jsou zranitelní;

2. žádá Komisi a Kapverdskou republiku, aby předložily přesnější informace o 
kumulovaných dopadech jednotlivých dohod o rybolovu v dotčené výlučné ekonomické 
zóně na rybolovné zdroje; 

3. má za to, že vzhledem k četným výzvám, kterým musí Kapverdská republika čelit, by 
tento protokol a s ním spojené finanční částky měly napomáhat dosahování 
následujících priorit: 

– podporovat udržitelnou „modrou“ ekonomiku díky podpoře místního drobného 
rybolovu, modernizaci přístavní infrastruktury a podpoře postavení žen, které 
hrají významnou úlohu v prodeji a zpracovávání zdrojů; 

– zdokonalit znalosti a vědeckou spolupráci v tomto oceánském regionu díky tomu, 
že se místním vědcům umožní nalodit se na plavidla, která v ní jsou aktivní; 

– podílet se na ctižádostivém příspěvku Evropské unie a Kapverdské republiky k 
mezinárodnímu desetiletí vědy o oceánech ve prospěch udržitelného rozvoje; 

– posílit monitorování a kontrolu rybolovu a dohled nad ním s cílem předcházet 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

– bojovat proti znečištění podporováním sběru plastů ze strany místních rybářů; 

4. požaduje transparentnost ve věci odvětvového financování Evropské unie s cílem 
umožnit lepší dohled nad tímto financováním; vyzývá k navázání užší spolupráce mezi 
jednotlivými příslušnými útvary Komise a navrhuje, aby delegace Unie v Kapverdské 
republice napomáhala při dohledu nad uplatňováním tohoto protokolu; 

5. doporučuje, aby byla tato dohoda soudržná s dalšími programy, které financují jiné 
finanční instituce, jako je například Světová banka.


