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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som det bedrivs överfiske motsvarar den 
nya referensfångstmängden en ökning med 60 % jämfört med det nuvarande 
protokollet. Parlamentet efterlyser därför en mycket noggrann övervakning av 
fiskebestånden, med särskild hänsyn till pelagiska hajarter, som enligt forskarna är 
väldigt sårbara.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Kap Verde att lämna mer exakta 
uppgifter om hur de olika fiskeavtalen i den berörda exklusiva ekonomiska zonen 
sammantaget påverkar fiskeresurserna. 

3. Europaparlamentet anser, med tanke på de många utmaningar som Kap Verde måste 
hantera, att detta protokoll och den ekonomiska ersättningen bör främja följande 
prioriteringar: 

– Främja en hållbar blå ekonomi genom att stödja det lokala småskaliga fisket, 
moderniseringen av hamninfrastrukturer samt kvinnornas ställning, eftersom 
kvinnorna spelar en viktig roll i saluföringen och beredningen. 

– Förbättra kunskaperna och det vetenskapliga samarbetet i denna havsregion 
genom att låta lokala forskare gå ombord på fartyg som är verksamma i denna 
zon. 

– Delta i ett ambitiöst bidrag från EU och Kap Verde till det internationella 
årtiondet för havsforskning och hållbarhet. 

– Stärka uppföljningen, kontrollen och övervakningen för att förebygga olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske.

– Bekämpa föroreningar genom att stödja lokala fiskares insamling av plast.

4. Europaparlamentet efterlyser insyn i hur EU:s sektoriella finansiering används för att 
möjliggöra bättre spårning. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett närmare 
samarbete mellan kommissionens olika berörda avdelningar och föreslår att unionens 
delegation i Kap Verde skulle kunna bidra till uppföljningen av protokollet.

5. Europaparlamentet rekommenderar att detta avtal anpassas så att det ligger mer i linje 
med andra program som finansieras av andra givare, t.ex. Världsbanken.


