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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et ülepüügi tingimustes on uues protokollis sätestatud 
võrdlustonnaaž väiksem kui eelmises protokollis; rõhutab siiski, et hoolikas järelevalve 
kalavarude üle on endiselt tähtis;

2. palub komisjonil ja Senegali Vabariigil esitada üksikasjalikumat teavet 
majandusvööndis kehtivate eri kalanduslepingute kumulatiivse mõju kohta kalavarudele 
ja merekeskkonna bioloogilisele mitmekesisusele;

3. kutsub komisjoni üles andma rohkem teavet kalajahuga seotud tegevuse arengu kohta 
piirkonnas ja selle tegevuse majandusliku mõju kohta kohalikule kalandusele;

4. soovitab kehtestada väikeste pelaagiliste liikide varude piirkondlikud 
majandamiseeskirjad; soovitab, et Senegal ja tema naaberriigid jagaksid neid eeskirju;

5. soovitab tungivalt kohandada protokolli vastavalt Senegali Vabariigi vajadustele ja 
prioriteetidele; leiab sellega seoses, et protokolli valdkondlikku toetust käsitlev osa 
peaks keskenduma järgmistele prioriteetidele:

a) tõhustada kalapüügi seiret, kontrolli ja järelevalvet, hoides sellega ära 
ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki, ning pöörata erilist 
tähelepanu lipuriigi kohustuste täitmisele ja merenduskokkulepete rakendamisele; 

b) edendada kestlikku sinist majandust ja selle arendamist ökoloogiliste võimaluste 
piires, toetades kohalikku väikesemahulist kalapüüki ning tugevdades naiste ja 
noorte positsiooni, sest neil on oluline roll turustamises ja töötlemises;

c) edendada kohalikku majandusarengut ja tugevdada mereressurssidest sõltuvaid ja 
kliimamuutustest äärmiselt mõjutatud rannikukogukondi, suurendades kohalike 
osalejate vastupanuvõimet kliimamuutuste ja rannikualade erosiooni 
tagajärgedele;

d) täiendada selle piirkonna teadusandmeid, koolitades teaduslikke vaatlejaid ja 
võimaldades sealsetel teadlastel töötada selles piirkonnas tegutsevatel laevadel;

e) edendada meetmeid, millega kaitstakse ja taastatakse mere- ja 
rannikuökosüsteeme, sealhulgas mangroovmetsi, kus on mereelustiku kasvuala ja 
arengu elupaik ning mis võimaldavad kestlikku ja looduslikku süsinikdioksiidi 
säilitamist ning ökoloogilist taastuvust kliimamuutuste kontekstis;

f) toetada mere ökosüsteemide rikkuse säilitamise eesmärgil toiminguid, mille 
käigus kogutakse jäätmeid ja püügivahendeid ning võideldakse kohalike osalejate 
kasutatavate reostusallikate vastu;

6. märgib, et püügitegevus on oluline rannikukogukondades töökohtade loomiseks, aitab 
vähendada töötust ja hõlbustab juurdepääsu inimväärsele tööle;
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7. palub komisjonil tagada, et protokolli rakendamisse ja valdkondliku toetusega 
elluviidavate algatuste kindlaksmääramisse kaasatakse kodanikuühiskond ja kohalikud 
kalurikogukonnad;

8. märgib, et sisemaariigid, nagu Mali, impordivad Senegalist üle 40 % oma kalaimpordist 
ja sõltuvad Senegali kalaekspordist; märgib, et Senegali eksport aitab kaasa 
sisemaariikide toiduga varustatusele;

9. märgib, et rohkem kui viiendik Senegali ekspordist läheb sisemaariikidesse, eelkõige 
Malisse, Burkina Fasosse ja Nigerisse, ning aitab kaasa Aafrika mandri majanduslikule 
integratsioonile;

10. nõuab, et ELi valdkondlikku rahastamist kasutataks läbipaistvalt, et saaks teha paremat 
järelevalvet ja siduda neid tegevusi paremini muude kalandussektori tegevustega, mida 
EL ja rahastajad toetavad, eesmärgiga vältida dubleerimist ja tagada üldsuse teadlikkus 
projektide rahastamisvõimalustest; nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon esitaks 
korrapäraselt avalikke aruandeid valdkondliku toetuse kasutamise kohta.
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