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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. ia act de faptul că, într-un context definit prin exploatarea excesivă a resurselor 
piscicole, noul tonaj de referință a crescut cu 60 % față de protocolul actual; solicită, 
prin urmare, monitorizarea foarte atentă a situației stocurilor, acordând o atenție 
deosebită rechinilor pelagici, a căror vulnerabilitate este evidențiată de oamenii de 
știință;

2. invită Comisia și Capul Verde să furnizeze informații mai detaliate privind efectele 
cumulative pe care diversele acorduri de pescuit din zona economică exclusivă în cauză 
le au asupra resurselor; 

3. consideră că, având în vedere numeroasele provocări cu care se confruntă Capul Verde, 
prezentul protocol și contribuția financiară ar trebui să contribuie la următoarele 
priorități: 

– promovarea unei economii albastre sustenabile, sprijinind pescuitul artizanal 
local, modernizarea infrastructurii portuare și poziția femeilor, care joacă un rol 
important în procesul de comercializare și prelucrare; 

– îmbunătățirea cunoștințelor aferente acestei regiuni oceanice și a cooperării 
științifice din domeniu, permițând ambarcarea oamenilor de știință locali la bordul 
navelor care operează în zona respectivă; 

– participarea la un aport ambițios al Uniunii Europene și al Capului Verde la 
Deceniul internațional al științelor oceanice în serviciul dezvoltării durabile; 

– consolidarea monitorizării, a controlului și a supravegherii cu scopul de a preveni 
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat;

– combaterea poluării, susținând colectarea deșeurilor de plastic de către pescarii 
locali; 

4. solicită transparență în ceea ce privește utilizarea finanțării sectoriale a Uniunii 
Europene pentru a permite o urmărire mai bună a acesteia; solicită, în acest sens, o 
cooperare mai strânsă între diversele servicii implicate ale Comisiei și sugerează că 
delegația Uniunii în Capul Verde ar putea contribui la urmărirea acestui protocol; 

5. recomandă să se asigure coerența acordului cu alte programe, finanțate de alți donatori, 
cum ar fi Banca Mondială.


