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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že v súvislosti s nadmerným rybolovom predstavuje referenčná tonáž 
stanovená v novom protokole pokles v porovnaní s predchádzajúcim protokolom; 
zdôrazňuje však, že je dôležité, aby sa populácie rýb naďalej dôkladne monitorovali; 

2. vyzýva Komisiu a Senegalskú republiku, aby poskytli podrobnejšie informácie o 
kumulatívnych účinkoch jednotlivých rybárskych dohôd platných vo výhradnej 
hospodárskej zóne na populácie rýb a na morskú biodiverzitu; 

3. trvá na tom, že protokol by sa mal prispôsobiť potrebám a prioritám Senegalskej 
republiky; v tejto súvislosti odporúča, aby sa časť protokolu venovaná odvetvovej 
podpore zamerala na tieto priority: 

– zintenzívniť monitorovanie a kontrolu rybolovu a dohľad nad ním, čím sa zabráni 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pričom treba osobitnú 
pozornosť venovať dodržiavaniu povinností vlajkových štátov a vykonávaniu 
námorných dohôd; 

– podnecovať udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom podpory miestneho 
maloobjemového tradičného rybolovu a posilnenia postavenia žien, ktoré 
zohrávajú významnú úlohu pri odbyte a spracúvaní produktov rybárstva; 

– podporovať miestny hospodársky rozvoj a posilňovať pobrežné spoločenstvá 
závislé od morských zdrojov;

– zlepšovať vedecké poznatky v regióne tým, že sa miestnym vedeckým 
pracovníkom umožní nastúpiť na palubu plavidiel pôsobiacich v tejto oblasti; 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych 
rybárskych komunít do vykonávania protokolu a stanovenia opatrení, ktoré sa majú 
realizovať prostredníctvom odvetvovej podpory; 

5. požaduje transparentnosť pri využívaní odvetvového financovania EÚ, aby sa tak 
umožnilo jeho lepšie monitorovanie a posilnilo sa prepojenie s inými činnosťami EÚ a 
darcov financovanými v odvetví rybárstva.


