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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.

ia act de faptul că, în contextul supraexploatării resurselor piscicole și având în vedere
că Uniunea Europeană s-a angajat să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD),
inclusiv ODD 14 vizând conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă, noul tonaj de referință este cu 60 % mai
mare în comparație cu protocolul actual; solicită, prin urmare, monitorizarea foarte
atentă a situației stocurilor, acordând o atenție deosebită rechinilor pelagici, a căror
vulnerabilitate este evidențiată de oamenii de știință;

2.

solicită ca utilizarea măsurilor de reducere a capturilor accidentale să fie declarată în
mod explicit drept obligatorie în toate acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului
sustenabil pentru flota UE de lungă distanță;

3.

invită Comisia și Cabo Verde să furnizeze informații mai detaliate privind efectele
cumulative pe care diversele acorduri de pescuit din zona economică exclusivă în cauză
le au asupra resursei, precum și asupra dezvoltării activităților legate de pescuitul
industrial în regiune;

4.

consideră că, având în vedere numeroasele provocări cu care se confruntă Cabo Verde,
prezentul protocol și contribuția financiară ar trebui să contribuie la următoarele
priorități:
– promovarea unei economii albastre sustenabile, sprijinind pescuitul artizanal
local, lanțul frigorific, modernizarea infrastructurii portuare, igiena și securitatea
alimentară, precum și consolidarea poziției femeilor și a tinerilor în pescuitul
local, aceștia jucând un rol important în procesul de comercializare și prelucrare;
–

sprijinirea pescuitului la scară mică și o mai bună implicare a comunităților locale
de pescuit în stabilirea acțiunilor de întreprins în temeiul sprijinului sectorial, de
exemplu prin asistență sub formă de formare;
– îmbunătățirea cunoștințelor și a cooperării științifice în această regiune
oceanică, permițând îmbarcarea oamenilor de știință locali pe navele care
operează în această zonă, având în vedere Deceniul științelor oceanice în serviciul
dezvoltării durabile al Organizației Națiunilor Unite (2021-2030), pentru a
informa populațiile locale cu privire la aceste cunoștințe și la modul în care le pot
utiliza;
– promovarea dezvoltării economice locale și consolidarea comunităților costiere
care depind de resursele marine;
– participarea la un aport ambițios al Uniunii Europene și al Republicii Cabo
Verde la Deceniul internațional al științelor oceanice în serviciul dezvoltării
durabile;
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– consolidarea, în contextul sprijinului sectorial, a monitorizării, controlului și
supravegherii activităților de pescuit, pentru a preveni pescuitul ilegal, nedeclarat
și nereglementat, în special prin îmbunătățirea guvernanței, consolidarea
capacităților actorilor locali, formarea și cooperarea cu administrația locală, dar și
prin sprijinirea instituirii unor tehnici de supraveghere inovatoare, cum ar fi un
sistem de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, în special în ceea ce
privește insulele mici care trebuie să gestioneze activități de pescuit pe o rază de
200 mile de la zona lor economică exclusivă (ZEE);
– favorizarea unei colaborări mai strânse între Uniunea Europeană și Republica
Cabo Verde, în conformitate cu obiectivul protocolului, astfel încât acestea să
colaboreze mai strâns pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul
pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din apele Cabo
Verde, evitând orice formă de pescuit excesiv în ZEE a Cabo Verde;
– combaterea poluării prin sprijinirea colectării de materiale plastice de către
pescarii locali;
5.

solicită transparență în ceea ce privește utilizarea finanțării sectoriale a Uniunii
Europene pentru a permite o urmărire mai bună a acesteia; solicită, în acest sens, o
cooperare mai strânsă între diversele servicii implicate ale Comisiei și sugerează că
delegația Uniunii în Capul Verde ar putea contribui la urmărirea acestui protocol;

6.

reamintește că procesul decizional european privind reînnoirea protocolului ar trebui să
se bazeze întotdeauna pe date științifice transparente, astfel încât Uniunea să își poată
îndeplini angajamentele în materie de mediu;

7.

insistă ca acest acord să fie adaptat la nevoile și prioritățile Republicii Cabo Verde, în
special la cele enunțate în planul privind economia albastră al Cabo Verde;

8.

invită Comisia să se asigure că cadrul de politică panafrican extins în domeniul
pescuitului (APFS) organizează în mod explicit participarea a cât mai multe părți
interesate (societatea civilă, comunități locale de pescuit, oamenii de știință) ale celor
două părți implicate în negocieri și să asigure punerea în aplicare a protocolului;

9.

recomandă să se asigure concordanța acestui acord cu alte programe, finanțate de alți
donatori și parteneri internaționali precum Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură sau Banca Africană pentru Dezvoltare, pentru a evita
suprapunerea eforturilor și a sensibiliza opinia publică cu privire la diferitele surse de
finanțare a proiectelor;

10.

reamintește că resursele marine sunt transfrontaliere; solicită, prin urmare, să se țină
seama de efectele cumulative ale diferitelor acorduri în domeniul pescuitului ale țărilor
din regiune, pentru a consolida strategiile regionale și mondiale de guvernanță a
pescuitului cu țările terțe.
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