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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad, atsižvelgiant į žvejybos išteklių pereikvojimą ir į tai, kad Europos Sąjunga 
įsipareigojo įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT), visų pirma 14-ąjį DVT, pagal 
kurį siekiama išsaugoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius ir tausiai juos naudoti tam, 
kad būtų užtikrinas darnus vystymasis, naujas orientacinis tonažas padidėjo 60 proc., 
palyginti su dabartiniu protokolu; todėl ragina atidžiai stebėti išteklių būklę, ypatingą 
dėmesį skiriant pelaginiams rykliams, kurie, anot mokslininkų, yra ypač pažeidžiami;

2. ragina nustatyti, kad naudojamos priegaudos mažinimo priemonės būtų aiškiai 
nurodomos visuose tausios žvejybos partnerystės susitarimuose kaip privalomos 
Europos Sąjungos tolimojo plaukiojimo laivynui;

3. ragina Komisiją ir Žaliąjį Kyšulį pateikti išsamesnės informacijos apie bendrą įvairių 
susijusios išskirtinės ekonominės zonos žvejybos susitarimų poveikį šiems ištekliams, 
taip pat ragina plėtoti veiklą, susijusią su pramonine žvejyba regione;

4. mano, kad atsižvelgiant į tai, kad Žaliajam Kyšuliui kyla daug problemų, šis protokolas 
ir finansinė kompensacija turėtų padėti siekti šių prioritetų:

– skatinti tvarią mėlynąją ekonomiką, remiant mažos apimties vietos žvejybą, 
šaldymo grandinę, uostų infrastruktūros modernizavimą, higieną ir apsirūpinimo 
maistu saugumą, taip pat moterų bei jaunimo, kurie atlieka svarbų vaidmenį 
prekybos ir perdirbimo srityje, pozicijos vietos žvejybos sektoriuje stiprinimą;

– remti smulkiąją žvejybą ir nustatant veiksmus, kuriuos reikia vykdyti, su 
sektoriaus pagalba, pvz., mokymų forma teikiama parama, labiau įtraukti vietos 
žvejų bendruomenes;

– gerinti mokslines žinias ir bendradarbiavimą šiame vandenyno regione, 
suteikiant vietos mokslininkams galimybę patekti į laivus, vykdančius veiklą šioje 
zonoje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų vandenynų mokslo dekadą siekiant darnaus 
vystymosi (2021–2030 m.), kad vietos gyventojai būtų informuojami apie šias 
žinias ir apie tai, kaip jie jomis galėtų pasinaudoti;

– skatinti vietos ekonomikos plėtrą ir stiprinti nuo jūrų išteklių priklausomas 
pakrančių bendruomenes;

– prisidėti prie plataus užmojo Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio indėlio į 
tarptautinę vandenynų mokslo dekadą siekiant darnaus vystymosi;

– teikiant sektorinę pagalbą stiprinti žuvininkystės stebėseną, kontrolę ir 
priežiūrą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, be kita ko, gerinant valdymą, stiprinant vietos 
subjektų gebėjimus, mokymą ir bendradarbiavimą su vietos valdžios 
institucijomis, taip pat remiant novatoriškų stebėsenos metodų, pavyzdžiui, 
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žvejybos laivų palydovinės stebėjimo sistemos, diegimą, visų pirma mažose 
salose, kurios turi valdyti žvejybos veiklą savo 200 mylių išskirtinėje 
ekonominėje zonoje (IEZ);

– atsižvelgiant į protokolo tikslą, sudaryti galimybes Sąjungai ir Žaliojo Kyšulio 
Respublikai artimiau bendradarbiauti siekiant remti tausiosios žvejybos politiką ir 
skatinti atsakingą Žaliojo Kyšulio vandenyse esančių žuvų išteklių naudojimą, 
užkertant kelią visoms pernelyg didelio išteklių naudojimo Žaliojo Kyšulio IEZ 
formoms;

– kovoti su tarša remiant vietos žvejų vykdomą plastiko rinkimą; 

5. ragina užtikrinti Europos Sąjungos sektorinio finansavimo panaudojimo skaidrumą, kad 
būtų galima vykdyti geresnę stebėseną; todėl ragina įvairias susijusias Komisijos 
tarnybas glaudžiau bendradarbiauti ir siūlo, kad Sąjungos delegacija Žaliajame Kyšulyje 
prisidėtų prie šio protokolo stebėsenos;

6. primena, kad ES lygmens sprendimų dėl protokolo atnaujinimo priėmimo procesas 
visada turi būti paremtas skaidriais moksliniais duomenimis, kad Sąjunga galėtų laikytis 
savo aplinkos apsaugos srities įsipareigojimų;

7. primygtinai reikalauja, kad šis susitarimas būtų pritaikytas prie Žaliojo Kyšulio poreikių 
ir prioritetų, ypač nustatytų Žaliojo Kyšulio mėlynosios ekonomikos plane;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal išplėstą politinę visos Afrikos žvejybos programą 
(angl. AFPS) būtų aiškiai nustatomas kiek įmanoma didesnio skaičiaus suinteresuotųjų 
subjektų (pilietinės visuomenės, vietos žvejų bendruomenių, mokslininkų), 
atstovaujančių abiem susitarimo šalims, dalyvavimas derybose ir protokolo 
įgyvendinime;

9. rekomenduoja šį susitarimą suderinti su kitomis programomis, kurias finansuoja kiti 
paramos teikėjai ir tarptautiniai partneriai, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacija arba Afrikos plėtros bankas, siekiant išvengti 
dubliavimo ir informuoti visuomenę apie skirtingus projektų finansavimo šaltinius;

10. primena, kad jūrų ištekliai kerta sienas; todėl, siekiant stiprinti regionines ir pasaulines 
žuvininkystės valdymo su trečiosiomis šalimis strategijas, ragina atsižvelgti į bendrą 
įvairių šio regiono šalių žvejybos susitarimų poveikį.
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