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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia și statele în curs de dezvoltare, având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a activităților de pescuit și natura migratoare a unor specii, să ia în 
considerare o abordare regională pentru conservarea și exploatarea peștelui;

2. reamintește nevoia de coerență a politicilor UE cu obiectivele privind dezvoltarea, astfel 
cum este prevăzut la articolul 208 din TFUE;

3. salută angajamentul Comisiei de a pune în aplicare o nouă generație de acorduri în 
domeniul pescuitului sustenabil (APS) care să promoveze conservarea resurselor, 
sustenabilitatea mediului, buna guvernanță și eficiența sprijinului sectorial în statele 
partenere prin consolidarea condiționalităților;

4. speră ca APS să sporească valoarea integrării statelor în curs de dezvoltare în economia 
mondială, să favorizeze investițiile și dezvoltarea sectorului privat local, inclusiv a micilor 
întreprinderi și a pescăriilor artizanale, sprijinind în special activitățile de transformare și 
de comercializare;

5. îndeamnă Comisia să se asigure că pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele cooperării pentru dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului prevăzute în alte acorduri sau instrumente de cooperare, 
ci să o completeze în mod coerent și complementar;

6. invită Comisia și statele partenere să crească implicarea comunităților locale și a societății 
civile în discuțiile referitoare la APS, precum și în cadrul măsurilor de punere în aplicare și 
de monitorizare, în scopul transparenței, al alocării de fonduri și al bunei guvernanțe;

7. solicită Comisiei să facă publice, în mod sistematic, studiile de impact care stau la baza 
APS și a protocoalelor, precum și rapoartele privind punerea în aplicare a respectivelor 
acorduri.


