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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 välkomnar att den referensfångstmängd som anges i det nya 
protokollet utgör en minskning jämfört med det tidigare protokollet, med tanke på det 
överfiske som bedrivs. Parlamentet understryker dock att det fortfarande är viktigt att 
övervaka fiskbestånden noggrant. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Republiken Senegal att lämna mer 
exakta uppgifter om hur de olika fiskeavtalen i den berörda exklusiva ekonomiska 
zonen sammantaget påverkar fiskbestånden och den marina biologiska mångfalden. 

3. Europaparlamentet håller fast vid att protokollet bör anpassas efter Republiken Senegals 
behov och prioriteringar och rekommenderar i detta sammanhang att protokollets 
sektorsstödkomponent inriktas på följande prioriteringar:

– att öka övervakningen och kontrollen av fisket och därigenom förebygga olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, med särskilt beaktande av fullgörandet av 
flaggstatsskyldigheter och genomförandet av sjöfartsavtal, 

– att främja en hållbar blå ekonomi genom att stödja det lokala småskaliga fisket 
och stärka kvinnornas ställning, eftersom kvinnorna spelar en viktig roll 
i saluföringen och beredningen, 

– att främja ekonomisk utveckling på det lokala planet och stärka kustsamhällen 
som är beroende av marina resurser,

– att öka den vetenskapliga kunskapen i regionen genom att göra det möjligt för 
lokala forskare att resa ombord på fartyg som är verksamma inom detta område. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det civila samhället och lokala 
fiskesamhällen deltar i genomförandet av protokollet och att fastställa vilka initiativ 
som ska genomföras genom sektorsstöd. 

5. Europaparlamentet efterlyser insyn i användningen av EU:s sektorsstöd för att 
möjliggöra bättre övervakning och förbättrade kopplingar till andra EU- och 
givarverksamheter som finansieras inom fiskerisektorn.


