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Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí 
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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. berie na vedomie, že vzhľadom na nadmerné využívanie rybolovných zdrojov sa nová 
referenčná tonáž v porovnaní s aktuálnym protokolom zvyšuje o 60 %; požaduje preto 
dôkladné monitorovanie situácie populácií rýb, pričom treba osobitnú pozornosť 
venovať pelagickým druhom žralokov, na ktorých zraniteľnosť upozorňujú vedci;

2. vyzýva Komisiu a Kapverdy, aby poskytli podrobnejšie informácie o kumulatívnych 
účinkoch jednotlivých rybárskych dohôd v príslušnej výhradnej hospodárskej zóne na 
rybolovné zdroje; 

3. domnieva sa, že vzhľadom na mnohé výzvy, ktorým musia Kapverdy čeliť, by tento 
protokol a finančný príspevok mali prispieť k napĺňaniu týchto priorít: 

– podporovať udržateľné modré hospodárstvo tým, že sa podporí miestny 
maloobjemový tradičný rybolov, modernizácia prístavnej infraštruktúry a 
postavenie žien, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri odbyte a spracúvaní 
produktov rybárstva; 

– 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; 

– zapojiť sa do ambiciózneho príspevku Európskej únie a Kapverd v rámci 
medzinárodného Desaťročia vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj; 

– posilniť monitorovanie, kontrolu a dohľad, aby sa predchádzalo nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

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

4. požaduje transparentnosť v oblasti využívania odvetvového financovania Európskej 
únie, aby ho bolo možné lepšie monitorovať; vyzýva preto na užšiu spoluprácu medzi 
jednotlivými príslušnými útvarmi Komisie a navrhuje, aby delegácia Únie na 
Kapverdách prispievala k monitorovaniu uplatňovania tohto protokolu; 

5. odporúča, aby sa táto dohoda zosúladila s inými programami, ktoré financujú iní 
darcovia, napríklad Svetová banka.


