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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че в контекста на прекомерния улов референтният тонаж, 
предвиден в новия протокол, представлява намаление в сравнение с предишния 
протокол; при все това подчертава, че внимателното наблюдение на рибните 
запаси остава важно;

2. призовава Комисията и Република Сенегал да предоставят по-подробна 
информация относно кумулативното въздействие на различните действащи 
споразумения в областта на рибарството в изключителната икономическа зона 
върху рибните запаси и морското биологично разнообразие;

3. призовава Комисията да предостави повече информация относно развитието на 
дейностите, свързани с производството на рибно брашно в региона и 
икономическото въздействие на тази практика върху риболова на местно 
равнище;

4. препоръчва установяването на регионални правила за управление на запасите от 
дребни пелагични видове; препоръчва Сенегал и съседните му страни да споделят 
тези правила;

5. настоява, че Протоколът следва да бъде съобразен с нуждите и приоритетите на 
Република Сенегал; в този контекст препоръчва компонентът за секторна 
подкрепа на Протокола да се съсредоточи върху следните приоритети:

а) засилване на наблюдението, контрола и надзора на рибарството с оглед 
предотвратяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, като 
се обръща специално внимание на спазването на задълженията на държавата 
на знамето и на изпълнението на морските споразумения; 

б) насърчаване на устойчива синя икономика, която се развива при спазване на 
екологичните ограничения посредством оказване на подкрепа за сектора на 
дребномащабния местен риболов и укрепване на позицията на жените и 
младите хора, които играят важна роля в пазарната реализация и 
преработката;

в) насърчаване на местното икономическо развитие и укрепване на 
крайбрежните общности, които зависят от морските ресурси и са 
изключително засегнати от изменението на климата, чрез увеличаване на 
устойчивостта на местните участници към последиците от изменението на 
климата и ерозията на бреговете;

г) подобряване на научните познания в региона чрез обучение на научни 
наблюдатели и създаването на възможности за местните учени да пътуват на 
борда на корабите, които извършват дейност в района;
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д) насърчаване на мерки за опазване и възстановяване на морските и 
крайбрежните екосистеми, включително мангрови гори, които осигуряват 
жизнена среда за размножаване и развитие на морски живот и предлагат 
устойчиво и естествено съхранение на въглерод, както и екологична 
устойчивост на изменението на климата;

е) подкрепа, с цел да се съхрани богатството на морските екосистеми, на 
операциите за събиране на отпадъци и риболовни съоръжения, и издирване 
на източниците на  замърсяване, като се използват местните участници;

6. отбелязва, че риболовните дейности са важни за създаването на работни места в 
крайбрежните общности, допринасят за намаляване на безработицата и улесняват 
достъпа до достоен труд;

7. призовава Комисията да гарантира участието на гражданското общество и 
местните рибарски общности в прилагането на Протокола и в определянето на 
инициативите, които трябва да бъдат осъществени посредством секторната 
подкрепа;

8. отбелязва, че държави без излаз на море, като например Мали, реализират повече 
от 40% от вноса си на рибни продукти от Сенегал и зависят от износа на риба от 
Сенегал; отбелязва, че сенегалският износ допринася за изхранването на 
държавите без излаз на море;

9. отбелязва, че повече от една пета от сенегалския износ се насочва към страни без 
излаз на море, по-специално към Мали, Буркина Фасо и Нигер, и допринася за 
икономическата интеграция на африканския континент.

10. Призовава за прозрачност по отношение на използването на секторното 
финансиране на ЕС, така че да се даде възможност за по-добро наблюдение и 
подобряване на връзките с други дейности на ЕС и донорите, финансирани в 
сектора на рибарството, с цел да се избегне дублирането и да се осигури 
повишаване на осведомеността относно възможностите за финансиране на 
проектите; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да предостави 
редовни публични доклади относно използването на секторна подкрепа.
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