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a Fejlesztési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi 
megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) 
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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. tudomásul veszi, hogy a halászati erőforrások túlzott kiaknázása közepette az új 
referenciamennyiség 60%-kal nő a jelenlegi jegyzőkönyvhöz képest; ezért felszólít az 
állomány helyzetének szoros figyelemmel követésére, különös tekintettel a nyílttengeri 
életmódot folytató cápákra, amelyek sebezhetőségére a tudósok külön felhívják a 
figyelmet;

2. felkéri a Bizottságot és a Zöld-foki szigeteket, hogy adjanak pontosabb információkat 
az érintett kizárólagos gazdasági övezet halászati megállapodásainak az erőforrásokra 
gyakorolt kumulatív hatásairól; 

3. úgy véli, hogy tekintettel a számos kihívásra, amelyekkel a Zöld-foki szigeteknek 
szembe kell néznie, a jegyzőkönyvnek és a pénzügyi támogatásnak az alábbi 
prioritásokhoz kell hozzájárulnia: 

– a fenntartható kék gazdaság támogatása, különös tekintettel a helyi kisüzemi 
halászati ágazat előmozdítására, a kikötői infrastruktúrák korszerűsítésére, 
valamint a nők helyzetére, akik nagy szerepet játszanak a forgalmazásban és 
feldolgozásban; 

– az óceáni régióra vonatkozó ismeretek, valamint a tudományos együttműködés 
fejlesztése azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi tudósok felvételét az ezen a 
területen közlekedő hajók fedélzetére; 

– közreműködés az Európai Unió és a Zöld-foki szigetek ambiciózus 
hozzájárulásában a fenntartható fejlődést szolgáló óceántudomány nemzetközi 
évtizedéhez; 

– a nyomon követés, ellenőrzés és felügyelet megerősítése a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése érdekében;

– a szennyezés elleni küzdelem a műanyagok helyi halászok általi összegyűjtésének 
támogatásával; 

4. átláthatóságot követel az ágazati uniós források felhasználása tekintetében a jobb 
nyomon követhetőség céljából; szorosabb közreműködésre szólít fel az érintett 
bizottsági szervezeti egységek között, valamint azt javasolja, hogy az Unió zöld-foki-
szigeteki küldöttsége is járuljon hozzá a jegyzőkönyv nyomon követéséhez; 

5. azt ajánlja, hogy ezt a megállapodást hozzák összhangba más, olyan támogatók által 
finanszírozott programokkal is, mint például a Világbank.


