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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście przełowienia tonaż referencyjny 
przewidziany w nowym protokole stanowi zmniejszenie w porównaniu z poprzednim 
protokołem; podkreśla jednak, że w dalszym ciągu ważne jest staranne monitorowanie 
zasobów rybnych; 

2. wzywa Komisję i Republikę Senegalu do przedstawienia bardziej szczegółowych 
informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w sprawie połowów 
obowiązujące w odniesieniu do wyłącznej strefy ekonomicznej wywierają na stada ryb i 
morską różnorodność biologiczną; 

3. domaga się dostosowania protokołu do potrzeb i priorytetów Republiki Senegalu; 
zaleca w tym kontekście, by element wsparcia sektorowego przewidziany w protokole 
koncentrował się na następujących priorytetach: 

– wzmocnienie monitorowania, kontroli i nadzoru połowów, zapobiegając w ten 
sposób nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, oraz 
zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zobowiązań państwa bandery 
statku i wdrażanie umów morskich; 

– promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki dzięki udzieleniu wsparcia 
lokalnemu sektorowi tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i 
wzmocnieniu pozycji kobiet w sektorze, które odgrywają ważną rolę w 
wprowadzaniu produktów rybołówstwa do obrotu i przetwórstwie; 

– wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i wzmacnianie społeczności 
nadbrzeżnych zależnych od zasobów morskich;

– szerzenie wiedzy naukowej dzięki umożliwieniu lokalnym naukowcom 
zaokrętowania się na statkach prowadzących działalność w tej strefie; 

4. zwraca się do Komisji o zapewnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych 
społeczności rybackich we wdrażaniu protokołu oraz w określaniu inicjatyw, które mają 
zostać zrealizowane w drodze wsparcia sektorowego; 

5. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego UE, aby 
umożliwić dokładniejsze monitorowanie i lepsze powiązanie z innymi działaniami UE i 
darczyńców finansowanymi w sektorze rybołówstwa.


