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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. finder det i en overfiskningskontekst tilfredsstillende, at referencemængden i den nye 
protokol er nedsat i forhold til den tidligere protokol; understreger imidlertid, at en 
omhyggelig overvågning af fiskebestandene fortsat er vigtig;

2. opfordrer Kommissionen og Republikken Senegal til at give mere detaljerede 
oplysninger om de kumulative virkninger af de forskellige fiskeriaftaler, der er 
gældende i den eksklusive økonomiske zone, for fiskebestandene og den maritime 
biodiversitet;

3. opfordrer Kommissionen til at give flere oplysninger om udviklingen af 
fiskemelsproduktion i regionen og de økonomiske konsekvenser af denne praksis for 
lokalt fiskeri;

4. anbefaler, at der fastsættes regionale forvaltningsregler for bestanden af små pelagiske 
arter; anbefaler, at disse regler deles mellem Senegal og dets nabolande;

5. insisterer på, at aftalen skal tilpasses til Republikken Senegals behov og prioriteter; 
anbefaler i den forbindelse, at sektorstøttedelen af protokollen fokuserer på følgende 
prioriteter:

a) styrkelse af tilsynet med samt kontrollen og overvågningen af fiskeriet med 
henblik på at forhindre ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri med særlig 
vægt på overholdelse af flagstatsforpligtelser og gennemførelse af søfartsaftaler 

b) fremme af en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske 
grænser, ved at støtte det lokale småfiskeri og styrke kvinders og unges stilling, 
eftersom de spiller en vigtig rolle i markedsføringen og forarbejdningen

c) fremme af lokal økonomisk udvikling og styrkelse af kystsamfund, der er 
afhængige af havets ressourcer og ekstremt påvirket af klimaændringer, ved at øge 
lokale aktørers modstandsdygtighed over for følgerne af klimaændringer og 
kysterosion

d) forbedring af den videnskabelige viden i regionen ved at uddanne videnskabelige 
observatører og give lokale forskere mulighed for at være med om bord på 
fartøjer, der opererer i dette område

e) fremme af foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af hav- og 
kystøkosystemer, herunder mangroveskove, som udgør et vækst- og 
udviklingshabitat for livet i havet og giver en bæredygtig og naturlig løsning på 
lagring af kulstof og økologisk modstandsdygtighed mod klimaændringer

f) støtte til indsamling af affald og fiskeredskaber og indsatsen mod 
forureningskilder, der anvendes af lokale aktører, med henblik på at bevare de 
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marine økosystemers rigdom;

6. bemærker, at fiskeri er vigtigt for jobskabelse i kystsamfund, bidrager til at nedbringe 
arbejdsløsheden og letter adgangen til anstændigt arbejde;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at civilsamfundet og lokalsamfundene inddrages i 
gennemførelsen af protokollen, og til at fastlægge de initiativer, der skal gennemføres 
som sektorstøtte;

8. noterer sig, at indlandsstater som f.eks. Mali importerer over 40 % af deres 
fiskeriimport fra Senegal og er afhængige af Senegals fiskeri; bemærker, at den 
senegalesiske eksport bidrager til at opfylde indlandsstaternes ernæringsbehov;

9. noterer sig, at over en femtedel af den senegalesiske eksport går til indlandsstater, 
navnlig til Mali, Burkina Faso og Niger, og bidrager til den økonomiske integration af 
det afrikanske kontinent;

10. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU's sektorfinansiering for 
at muliggøre bedre overvågning og bedre sammenkædning med andre EU- og 
donoraktiviteter, der finansieres inden for fiskerisektoren, med henblik på at forhindre 
overlapning og sikre, at offentligheden har kendskab til finansieringsmulighederne for 
projekter; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til regelmæssigt at 
offentliggøre rapporter om anvendelsen af sektorstøtte.
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