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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. reamintește că politica europeană în domeniul pescuitului trebuie să fie coerentă cu 
obiectivele de dezvoltare prevăzute la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

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; recomandă călduros consolidarea cooperării regionale în 
domeniul cercetării și gestionării piscicole;

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

5. insistă ca sprijinul sectorial să contribuie în mod durabil la dezvoltarea sectorului 
pescuitului artizanal și local, în special în beneficiul femeilor și al tinerilor; recomandă 
ca comunitățile locale de pescuit să fie implicate în definirea acțiunilor ce trebuie 
întreprinse în cadrul sprijinului sectorial;

6. 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;

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


