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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil din 2006 dintre Uniunea Europeană
și Cabo Verde este un acord privind tonul. Protocolul anterior încheiat pentru o perioadă de 4
ani a expirat în decembrie 2018.
Ca și protocolul anterior, noul protocol, care cuprinde perioada 2019-2024, trebuie să respecte
Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP), care pune în special
accentul pe sustenabilitatea pescuitului și pe buna guvernanță, recunoscând totodată importanța
coerenței politicilor între PCP, obiectivele Uniunii în materie de cooperare pentru dezvoltare și
obiectivele de dezvoltare durabilă, în special obiectivul 14.
Contribuția financiară la noul protocol se ridică la 750 000 EUR pe an. Această sumă totală se
împarte într-o sumă anuală de 400 000 EUR pentru accesul la zona de pescuit (cu un tonaj de
referință de 8000 de tone pe an) și de 350 000 EUR pentru punerea în aplicare a strategiei
naționale în domeniul pescuitului și al economiei albastre.
În ceea ce privește sprijinul sectorial, ar trebui remarcat faptul că această sumă este în creștere
în comparație cu protocolul anterior, în schimbul unei creșteri cu 60 % a tonajului de referință.
Având în vedere importanța provocărilor economice, sociale și de mediu cu care se confruntă
Cabo Verde, raportoarea consideră că prezentul protocol și întreaga contribuție financiară a
Comunității ar trebui să sprijine următoarele priorități:
- promovarea unei economii albastre sustenabile, acordând o atenție deosebită sectorului
pescuitului artizanal local, modernizării infrastructurii portuare și locului femeilor, care sunt
puternic implicate în procesul de comercializare și prelucrare; ca atare, așa cum arată ONG-ul
C.A..P.E1, sprijinul pentru formare sau pentru infrastructura mică din lanțul frigorific ar fi
deosebit de relevant;
- îmbunătățirea stadiului cunoștințelor privind această regiune oceanică și a cooperării
științifice, permițând în special oamenilor de știință locali să se îmbarce pe navele care operează
în zona respectivă; aceasta înseamnă, de asemenea, cunoașterea exactă a efectelor cumulative
ale diferitelor acorduri de pescuit încheiate de Cabo Verde cu țări terțe cu privire la situația
resurselor piscicole din această regiune oceanică, pentru a se asigura că industria locală a
pescuitului poate continua să se dezvolte;
-participarea la o contribuție ambițioasă a UE și a Cabo Verde la Deceniul oceanului;
- consolidarea monitorizării, a controlului și a supravegherii pentru a preveni în continuare
pescuitul INN; în acest sens, ar trebui să aibă loc o coordonare strânsă între activitățile de sprijin
sectorial și alte programe ale Uniunii Europene în acest domeniu, în special prin intermediul
programului regional de îmbunătățire a guvernanței regionale a pescuitului în Africa de Vest;
- combaterea poluării prin sprijinirea colectării de materiale plastice de către pescarii locali.
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Raportoarea consideră, de asemenea, că ar trebui să se acorde o atenție deosebită următoarelor
aspecte:
- datele privind capturile de rechini pelagici efectuate de unele nave europene sunt insuficiente;
având în vedere vulnerabilitatea atestată științific a acestor specii, este esențial să se
îmbunătățească colectarea și analiza datelor pentru a se asigura că navele europene nu participă
la exploatarea excesivă a acestora;
- trebuie să se asigure un grad mai mare de transparență în utilizarea contribuției financiare a
Uniunii, pentru a măsura mai bine impactul acesteia asupra dezvoltării unei economii albastre,
care să aducă beneficii întregii populații din Cabo Verde.
Raportoarea consideră că noul protocol poate avea potențialul de a încuraja exploatarea
responsabilă și sustenabilă a resurselor piscicole și că acesta poate fi în concordanță cu
obiectivele acordurilor pentru pescuit sustenabil și ale cooperării pentru dezvoltare, având în
vedere faptul că sunt furnizate informații mai specifice privind monitorizarea utilizării
fondurilor UE.
******
Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să
recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind
încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul
pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024).
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