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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi a rozvojové země, aby s ohledem na přeshraniční rozměr rybolovné 
činnosti a na to, že některé druhy ryb jsou stěhovavé, uvážily regionální přístup 
k zachování a využívání rybolovu;

2. připomíná požadavek ohledně souladu politik EU s rozvojovými cíli, jak ho stanoví 
článek 208 Smlouvy o fungování EU;

3. vítá závazek Komise zavést novou generaci dohod o udržitelném rybolovu, které podporují 
zachování zdrojů, ekologickou udržitelnost, řádnou správu a účinnost sektorové pomoci 
v partnerských zemích, a to posilováním podmíněnosti;

4. přeje si, aby dohody o udržitelném rybolovu vyzdvihovaly zapojení rozvojových zemí do 
světového hospodářství, zvýhodňovaly investice a rozvoj místního soukromého sektoru, 
včetně malých podniků a podniků zabývajících se drobným rybolovem, a přitom 
podporovaly zejména zpracovatelské činnosti a činnosti spojené s uváděním na trh;

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby finanční prostředky vyčleněné v rámci dohod 
o udržitelném rybolovu na podporu tohoto odvětví podporovaly cíle rozvojové spolupráce 
EU a byly v souladu s národními plány rozvoje signatářské země; žádá, aby tyto 
prostředky nepředstavovaly náhradu spolupráce v oblasti rybolovu stanovenou v jiných 
dohodách nebo nástrojích spolupráce, ale aby ji soudržně a vhodně doplňovaly;

6. vyzývá Komisi a partnerské země, aby do diskusí ohledně dohod o udržitelném rybolovu 
a do opatření na jejich uplatňování a monitorování ve větší míře zapojovaly místní 
společenství a občanskou společnost za účelem transparentnosti, odpovědnosti a řádné 
správy;

7. žádá Komisi, aby systematicky zveřejňovala studie o posouzení dopadu, z nichž vychází 
dohody o udržitelném rybolovu a protokoly i zprávy o uplatňování uvedených dohod.


