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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:

1. Recorda que a política europeia das pescas deve ser coerente com os objetivos de 
desenvolvimento estabelecidos no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

2. Sublinha que o acesso dos navios da UE deve ser verdadeiramente limitado ao 
excedente dos recursos haliêuticos, em conformidade com o princípio do rendimento 
máximo sustentável; recorda que a pesca realizada por navios europeus não deve 
comprometer a segurança alimentar das populações locais;

3. Manifesta a sua preocupação com a falta de dados científicos fiáveis que permitam 
determinar com precisão o estado dos recursos haliêuticos; recomenda vivamente o 
reforço da cooperação regional em matéria de investigação e gestão no setor das pescas;

4. Solicita transparência no que se refere à utilização de financiamento da União Europeia, 
bem como a publicação da lista de projetos financiados;

5. Insiste na necessidade de que o apoio setorial contribua de forma sustentável para o 
desenvolvimento do setor da pesca artesanal e local, designadamente em favor das 
mulheres e dos jovens; recomenda a participação das comunidades piscatórias locais na 
definição das ações a realizar no âmbito do apoio setorial;

6. Incentiva o desenvolvimento de infraestruturas que tornem possível o desembarque e a 
valorização no local de produtos da pesca, de modo a que o acordo produza resultados 
tangíveis para a pesca local e artesanal;

7. Recomenda que o apoio setorial seja prestado em complementaridade e coerência com 
outros programas financiados por outros doadores na Guiné-Bissau, a fim de evitar o 
duplo financiamento.


