
PA\1198022RO.docx PE647.002v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru dezvoltare

2019/0226M(NLE)

4.2.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 
Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal
(2019/0226M(NLE))

Raportoare pentru aviz: Beata Kempa



PE647.002v01-00 2/3 PA\1198022RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1198022RO.docx 3/3 PE647.002v01-00

RO

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. salută faptul că, în contextul pescuitului excesiv, tonajul de referință prevăzut în noul 
protocol reprezintă o scădere față de protocolul anterior; subliniază, însă, că 
monitorizarea atentă a stocurilor de pește continuă să fie importantă; 

2. invită Comisia și Republica Senegal să furnizeze informații mai detaliate privind 
efectele cumulative ale diferitelor acorduri în domeniul pescuitului în vigoare în zona 
economică exclusivă asupra stocurilor de pește și a biodiversității maritime; 

3. insistă ca protocolul să fie adaptat la nevoile și prioritățile Republicii Senegal; 
recomandă, în acest context, ca componenta de sprijin sectorial a protocolului să se 
concentreze asupra următoarelor priorități: 

– intensificarea monitorizării, controlului și supravegherii activităților de pescuit, 
prevenind astfel pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, acordând o atenție 
deosebită respectării obligațiilor statului de pavilion și punerii în aplicare a 
acordurilor maritime; 

– promovarea unei economii albastre sustenabile, prin sprijinirea sectorului 
pescuitului artizanal local și prin consolidarea poziției pe care o ocupă femeile, 
acestea jucând un rol important în procesul de comercializare și de prelucrare; 

– promovarea dezvoltării economice locale și consolidarea comunităților costiere 
care depind de resursele marine;

– îmbunătățirea cunoștințelor științifice în această regiune, permițând oamenilor de 
știință locali să se îmbarce pe navele care operează în zona respectivă; 

4. invită Comisia să asigure implicarea societății civile și a comunităților locale de pescari 
în punerea în aplicare a protocolului și în definirea inițiativelor care urmează să fie 
realizate cu ajutorul sprijinului sectorial; 

5. solicită transparență în ceea ce privește utilizarea finanțării sectoriale din partea UE, 
pentru a permite o mai bună monitorizare și o mai mare corelare cu alte activități ale UE 
și ale donatorilor finanțate în sectorul pescuitului.


