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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den nye referencemængde i en situation med overfiskning af 
fiskeressourcerne stiger med 60 % i forhold til den gældende protokol; opfordrer derfor 
til en meget omhyggelig overvågning af bestandene med særlig vægt på pelagiske hajer, 
som ifølge forskerne er meget sårbare;

2. opfordrer Kommissionen og Kap Verde til at give mere detaljerede oplysninger om de 
kumulative virkninger, som de forskellige fiskeriaftaler i den pågældende eksklusive 
økonomiske zone har for denne ressource; 

3. er af den opfattelse, at denne protokol og den finansielle modydelse i betragtning af de 
mange udfordringer, som Kap Verde står over for, bør bidrage til følgende prioriteter: 

– fremme af en bæredygtig blå økonomi ved at støtte den lokale sektor for 
ikkeindustrielt fiskeri, modernisering af havneinfrastrukturer samt kvindernes 
stilling, da de spiller en stor rolle i forbindelse med salg og forarbejdning 

– forbedring af kendskabet til og det videnskabelige samarbejde i dette havområde 
ved at give lokale forskere mulighed for at gå om bord på fartøjer, der opererer i 
dette område 

– deltagelse i et ambitiøst bidrag fra EU og Kap Verde til det internationale årti for 
havvidenskab for bæredygtig udvikling 

– styrkelse af tilsynet med og overvågningen og kontrollen af fiskeri med henblik på 
at forhindre ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

– bekæmpelse af forurening ved at støtte lokale fiskeres indsamling af plastic; 

4. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU's sektorfinansiering for 
at muliggøre en bedre overvågning; opfordrer i den henseende til et tættere samarbejde 
mellem de forskellige berørte tjenestegrene i Kommissionen og foreslår, at EU-
delegationen i Kap Verde bidrager til opfølgningen på denne protokol; 

5. anbefaler, at denne aftale bringes i overensstemmelse med andre programmer, der 
finansieres af andre donorer, såsom Verdensbanken.


