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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că politica europeană în domeniul pescuitului trebuie să respecte obiectivele 
de dezvoltare prevăzute la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și, în special, cele menționate în obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 
14 al Agendei 2030, anume de conservare și utilizare durabilă a oceanelor, mărilor și 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă;

2. insistă ca accesul navelor Uniunii Europene să se limiteze efectiv la resursele piscicole 
excedentare, în conformitate cu principiul producției maxime durabile; reamintește că 
activitățile de pescuit desfășurate de navele europene nu trebuie să pericliteze 
securitatea alimentară a populațiilor locale;

3. este preocupat de lipsa unor date științifice fiabile care să permită stabilirea cu precizie a 
stării resurselor piscicole; subliniază, în acest context, importanța grupurilor științifice 
comune responsabile cu furnizarea de avize științifice privind situația stocurilor de pește 
pentru a evita pescuitul excesiv; insistă că este necesar ca aceste grupuri să dispună de 
resurse financiare, tehnice și umane adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor lor și pentru 
colaborarea cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului; recomandă călduros 
consolidarea cooperării regionale în domeniul cercetării și gestionării piscicole;

4. invită Comisia și autoritățile din Guineea-Bissau să furnizeze informații mai precise 
despre dezvoltarea activităților de pescuit industrial în regiune; invită Comisia, în 
special, să se asigure că autoritățile din Guineea-Bissau comunică în mod transparent cu 
privire la semnarea altor acorduri care permit flotelor străine să aibă acces la zona lor 
economică exclusivă;

5. solicită transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii Europene și 
publicarea listei proiectelor finanțate;

6. solicită eforturi concertate pentru promovarea dezvoltării economice locale și 
consolidarea comunităților costiere dependente de resursele marine; insistă mai ales ca 
sprijinul sectorial să contribuie în mod durabil la dezvoltarea sectorului pescuitului 
artizanal și local, inclusiv în sectorul prelucrării, în special în beneficiul femeilor și al 
tinerilor; solicită UE să ofere asistență tehnică pentru a consolida lanțurile valorice și 
sistemele de certificare a pescuitului la scară mică; recomandă ca o parte a programului 
sectorial multianual să fie dedicată activităților de monitorizare, control și supraveghere, 
în special ca mijloc de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat; 
recomandă totodată ca comunitățile locale de pescuit să fie implicate în definirea 
acțiunilor ce trebuie întreprinse în cadrul sprijinului sectorial; 

7. încurajează crearea de infrastructuri care să permită debarcarea și valorificarea 
produselor pescărești la fața locului, astfel încât acordul să producă rezultate concrete 
pentru pescuitul local și artizanal; subliniază că este important ca comunitățile locale să 
fie conștiente de gestionarea, protejarea și conservarea resurselor naturale, pentru a 
atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și de combatere a sărăciei;
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8. reamintește rolul esențial al femeilor în pescuitul artizanal, în special în comercializarea 
și prelucrarea produselor; reamintește importanța dezvoltării sprijinului acordat ca 
formare sau infrastructură mică pentru lanțul frigorific;

9. insistă ca acordul să fie adaptat la nevoile și prioritățile Guineei-Bissau; invită Comisia, 
în acest sens, să stabilească o zonă închisă traulelor costiere pentru a reduce impactul 
acestora asupra pescarilor locali și pentru a preveni capturarea de specii importante 
pentru populația locală în zonele în care se practică pescuitul artizanal; invită Comisia 
să se asigure că traulerele își declară capturile accidentale - pe specii și pe cantități; 

10. recomandă ca sprijinul sectorial să fie acordat în complementaritate și coerență cu alte 
programe finanțate de către alți parteneri internaționali în Guineea-Bissau, pentru a se 
evita dubla finanțare;

11. subliniază faptul că, potrivit unui raport al Uniunii Internaționale pentru Conservarea 
Naturii (UICN), conservarea pe termen lung a resurselor naturale ale zonei de coastă a 
Guineei-Bissau reprezintă o contribuție majoră la conservarea biodiversității mondiale, 
printre altele prin asigurarea de zone sigure pentru depunerea ouălor pentru cele mai 
mari colonii de țestoase marine de pe coasta atlantică a Africii, prin primirea unui 
milion de păsări migratoare din Europa în fiecare an și prin furnizarea unor zone de 
hrănire, de refugiu și de depunere a icrelor pentru pești și crustacee;

12. subliniază importanța programului de conservare și de utilizare durabilă a resurselor 
naturale regenerabile din zona de coastă a Guineei-Bissau; invită autoritățile politice și 
administrative din Guineea-Bissau să intensifice măsurile de protejare și conservare a 
ecosistemelor marine și costiere, cu scopul de a asigura gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și exploatarea resurselor piscicole compatibile cu ODD și de a face schimb de 
bune practici în acest domeniu;

13. reamintește că Guineea-Bissau, ale cărei păduri de mangrove acoperă 8 % din teritoriul 
țării, servește de rezervă climatică și acționează ca o frână în calea extinderii 
deșertificării către țările din sud și a eroziunii costiere; reiterează importanța de a acorda 
prioritate conservării pădurilor de mangrove și resurselor care depind de acestea; în 
general, reamintește importanța gestionării integrate a zonei de coastă, care ar trebui 
considerată un instrument pentru conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale 
în contextul dezvoltării durabile și pentru a contribui la conservarea ecosistemelor și a 
speciilor;

14. reamintește că resursele marine au o natură ce transgresează frontierele; ia act de faptul 
că, în Africa de Sud-Vest, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO), se estimează că 90 % din stocurile de pește sunt 
supraexploatate, inclusiv Galeoides decadactylus și cele din genul Pomadasys; solicită, 
prin urmare, să se țină seama de impactul cumulat al diferitelor acorduri de pescuit 
încheiate cu țările din regiune, pentru a consolida strategiile regionale și globale de 
guvernanță a pescuitului cu țările terțe și pentru a asigura gestionarea sustenabilă a 
resurselor halieutice; invită guvernele statelor din Africa de Vest să instituie sisteme de 
informații în acest scop și să își intensifice cooperarea regională; reamintește, în plus, 
necesitatea de a dezvolta proceduri de certificare adecvate pentru exportul produselor 
pescărești în UE. 
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