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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że w związku z nadmierną eksploatacją zasobów rybnych nowa 
pojemność referencyjna wzrosła o 60 % w stosunku do pojemności wskazanej w 
obowiązującym protokole; w związku z powyższym wzywa do uważnego 
monitorowania sytuacji stad, ze szczególnym uwzględnieniem rekinów pelagicznych, 
których populacja, jak podkreślają naukowcy, jest zagrożona;

2. wzywa Komisję i Republikę Zielonego Przylądka do przedstawienia bardziej 
szczegółowych informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w 
sprawie połowów wywierają na zasoby w omawianej wyłącznej strefie ekonomicznej; 

3. uważa, że ze względu na liczne wyzwania, przed którymi stoi Republika Zielonego 
Przylądka, niniejszy protokół i wkład finansowy powinny przyczyniać się do realizacji 
następujących priorytetów: 

– promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu wsparcia 
lokalnemu sektorowi tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
modernizacji infrastruktury portowej i wzmocnieniu pozycji kobiet w sektorze, 
które odgrywają ważną rolę w wprowadzaniu produktów rybołówstwa do obrotu i 
przetwórstwie; 

– szerzenie wiedzy i zacieśnienie współpracy naukowej w tym regionie 
oceanicznym dzięki umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na 
statkach prowadzących działalność w tej strefie; 

– wniesienie wkładu w ambitne działania Unii Europejskiej i Republiki Zielonego 
Przylądka w ramach międzynarodowej dekady nauki o oceanach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; 

– wzmocnienie monitorowania, kontroli i nadzoru w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom;

– przeciwdziałanie zanieczyszczeniu dzięki wspieraniu lokalnych rybaków 
wyławiających tworzywa sztuczne; 

4. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego Unii 
Europejskiej, aby umożliwić dokładniejsze monitorowanie; w związku z powyższym 
wzywa do ściślejszej współpracy między poszczególnymi zainteresowanymi służbami 
Komisji i sugeruje, by delegatura Unii w Republice Zielonego Przylądka mogła 
uczestniczyć w monitorowaniu wypełniania tego protokołu; 

5. zaleca, by umowa ta została dostosowana do innych programów finansowanych przez 
innych darczyńców, takich jak Bank Światowy.


