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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в контекста на свръхексплоатацията на рибните ресурси, новият 
референтен тонаж се е увеличил с 60% в сравнение с настоящия протокол; поради 
това призовава за много внимателно наблюдение на състоянието на запасите, като 
се обръща специално внимание на популациите от пелагични акули, чиято 
уязвимост изтъкват учените;

2. призовава Комисията и Кабо Верде да предоставят по-точна информация относно 
кумулативния ефект върху ресурсите на различните споразумения в областта на 
рибарството в съответната изключителна икономическа зона;

3. счита, предвид многобройните предизвикателства, пред които е изправена Кабо 
Верде, че настоящият протокол и финансовото участие следва да служат на 
следните приоритети:

– насърчаване на устойчива синя икономика чрез подпомагане на 
дребномащабния местен риболов, на модернизирането на пристанищната 
инфраструктура и на мястото на жените, които играят важна роля в 
пазарната реализация и преработката;

– подобряване на научните знания и сътрудничество в този океански регион, 
като се даде възможност на местните учени да се качват на борда на 
корабите, които извършват дейност в региона;

– участие в амбициозен принос на Европейския съюз и Кабо Верде към 
Международното десетилетие на океанологията в полза на устойчивото 
развитие;

– засилване на наблюдението, контрола и надзора с цел да се предотвратява 
незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов;

– борба срещу замърсяването чрез подпомагане на събирането на пластмаси 
от страна на местните рибари;

4. призовава за прозрачност по отношение на използването на секторното 
финансиране на ЕС, за да се даде възможност за по-добро наблюдение; поради 
това призовава за по-тясно сътрудничество между различните съответни служби 
на Комисията и предлага делегацията на ЕС в Кабо Верде да допринесе за 
наблюдението на протокола;

5. препоръчва това споразумение да бъде приведено в съответствие с други 
програми, финансирани от други донори като Световната банка.


