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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A Comissão deve ter devidamente em conta as seguintes considerações na aplicação do 
Acordo:

1. O acesso dos navios da UE deve ser limitado aos recursos haliêuticos que a Costa do 
Marfim não tem capacidade para capturar (recursos excedentários) e não deverá 
implicar, em caso algum, capturas que excedam o rendimento máximo sustentável. as 
necessidades nutricionais da população local devem ter prioridade, de modo a melhorar 
a segurança alimentar, e refletir-se nas obrigações locais de desembarque;

2. A Comissão deve exortar a República da Costa do Marfim a utilizar a contribuição 
financeira destinada ao apoio setorial prevista no Protocolo para reforçar 
sustentavelmente a sua indústria nacional das pescas, nomeadamente a pesca artesanal, 
encorajando a procura de investimentos locais assim como de projetos industriais no 
domínio da economia azul e criando postos de trabalho a nível local;

3. A Comissão deverá esforçar-se por incluir no programa setorial plurianual, previsto no 
artigo 4.º do Protocolo, objetivos que:

– promovam o desenvolvimento sustentável das atividades locais de pesca e de 
transformação de pescado, em especial das artesanais, bem como de outras atividades 
e parcerias locais ligadas a este setor;

– promovam o papel das mulheres e dos jovens na pesca artesanal, nomeadamente 
através da regulação da venda de capturas acessórias e de atum de qualidade inferior, o 
denominado «falso peixe», para que uma parte equitativa seja vendida diretamente aos 
intervenientes no mercado local; 

– reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância das pescas nas águas da Costa 
do Marfim, mediante o estabelecimento de uma estratégia de proteção da zona 
económica exclusiva (ZEE) coerente e, deste modo, evitar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada, bem como os seus efeitos adversos a nível económico, 
social e ambiental;

– garantam a transparência da utilização do financiamento setorial no âmbito do 
protocolo, de forma a acompanhar e a melhorar as taxas de absorção, bem como a 
garantir que o acordo produza resultados tangíveis no que toca ao apoio das pescas 
locais e da população local em geral;

4. A Comissão deve prestar apoio à República da Costa do Marfim na gestão da sua 
capacidade de absorção dos fundos recebidos, para assegurar tanto a sua utilização 
otimizada como resultados concretos, decorrentes do acordo, para os pescadores locais e 
para a população local em geral;

5. Devem ser plenamente exploradas as possibilidades de empregar marinheiros dos países 
ACP nas embarcações de pesca da UE, conforme previsto no protocolo, a fim de 
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conferir prioridade aos marinheiros costa-marfinenses;

6. A Comissão deve envidar esforços para assegurar que o acompanhamento e a avaliação 
das atividades constantes do protocolo e do programa setorial plurianual subsequente 
sejam respeitados, de molde a salvaguardar as práticas sustentáveis, a legislação laboral 
e condições de trabalho dignas, bem como a proteção dos direitos humanos prevista no 
acordo. Deve ser apresentado ao Parlamento e ao Conselho um relatório anual destinado 
a promover a transparência e a assegurar que o orçamento destinado a apoiar a política 
das pescas na Costa do Marfim seja efetivamente utilizado para esse fim. Os aspetos 
regionais devem igualmente ser tidos em conta na elaboração do relatório, de modo a 
realçar o impacto dos acordos de pesca celebrados pela UE na região e o respetivo 
efeito no acordo de pesca com a Costa do Marfim.



AD\1170752PT.docx 5/6 PE629.615v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a República da Costa do 
Marfim e a Comunidade Europeia (2018-2024)

Referências 2018/0267M(NLE)

Comissão competente quanto ao fundo PECH

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

DEVE
25.10.2018

Relatora de parecer
       Data de designação

Eleni Theocharous
19.9.2018

Exame em comissão 20.11.2018

Data de aprovação 13.12.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

14
0
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 
Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, 
Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Frank Engel

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Miguel Urbán Crespo



PE629.615v02-00 6/6 AD\1170752PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

14 +

ALDE Mirja Vehkaperä

ECR Eleni Theocharous

EFDD Ignazio Corrao

ENF Jean-Luc Schaffhauser

PPE Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Elly Schlein

VERTS/ALE Maria Heubuch

0 -

2 0

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Joachim Zeller

Legenda dos símbolos:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


	1170752PT.docx

