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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että tilanteessa, jossa ongelmana on liikakalastus, uudessa 
pöytäkirjassa vahvistettu viitesaalismäärä on matalampi kuin aiemmassa pöytäkirjassa 
vahvistettu; korostaa kuitenkin, että kalakantojen tilanteen huolellinen seuranta on 
edelleen tärkeää;

2. kehottaa komissiota ja Senegalin tasavaltaa toimittamaan yksityiskohtaisempia tietoja 
talousvyöhykkeellä voimassa olevien eri kalastussopimusten kumulatiivisista 
vaikutuksista kalakantoihin ja merten biologiseen monimuotoisuuteen;

3. kehottaa komissiota toimittamaan lisätietoja kalajauhon tuotantoon liittyvien toimien 
kehityksestä alueella ja kyseisen toiminnan taloudellisista vaikutuksista paikalliseen 
kalastukseen;

4. suosittaa laatimaan säännöt, jotka koskevat pienten pelagisten lajien kantojen alueellista 
hallintaa; suosittaa, että Senegal ja sen naapurimaat jakavat tällaiset säännöt;

5. korostaa, että pöytäkirjaa olisi mukautettava Senegalin tasavallan tarpeisiin ja 
painopistealoihin; suosittaa tässä yhteydessä, että pöytäkirjan alakohtaisen tuen 
osuudessa keskitytään seuraaviin painopistealoihin:

a) parannetaan kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämiseksi ja kiinnitetään 
erityishuomiota lippuvaltiota koskevien velvoitteiden noudattamiseen ja 
merenkulkualan sopimusten täytäntöönpanoon; 

b) edistetään ekologisten rajojen puitteissa kehittyvää kestävää sinistä taloutta 
tukemalla paikallista pienimuotoista kalastusta ja vahvistetaan naisten ja nuorten 
asemaa, sillä nämä ovat vahvasti mukana markkinoinnissa ja jalostuksessa;

c) edistetään paikallista talouskehitystä ja vahvistetaan meren luonnonvaroista 
riippuvaisia rannikkoyhteisöjä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen 
voimakkaasti, parantamalla paikallisten toimijoiden kykyä selviytyä ja palautua 
ilmastonmuutoksen ja rannikoiden eroosion seurauksista;

d) parannetaan tieteellistä tietämystä alueella kouluttamalla tieteellisiä tarkkailijoita 
ja sallimalla paikallisten tutkijoiden nousta tällä alueella toimiviin aluksiin;

e) edistetään toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan ja palauttamaan ennalleen 
meri- ja rannikkoekosysteemejä, mukaan lukien mangrovemetsät, jotka toimivat 
merten eliöstön kasvualueena ja kehityselinympäristönä sekä kestävänä ja 
luonnollisena hiilivarastona ja parantavat ekologista selviytymis- ja 
palautumiskykyä, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos;
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f) tuetaan jätteen ja kalanpyydysten keräystoimia ja toimia, joilla puututaan 
paikallisten toimijoiden käyttämiin saastelähteisin, merten ekosysteemien 
rikkauden säilyttämiseksi;

6. toteaa, että kalastustoiminta on tärkeää, koska se luo työpaikkoja rannikkoyhteisöissä, 
vähentää osaltaan työttömyyttä ja helpottaa kunnollisten työpaikkojen saantia;

7. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan 
edustajat ja paikalliset kalastusyhteisöt osallistuvat pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja 
alakohtaisella tuella toteutettavien aloitteiden suunnitteluun;

8. toteaa, että Malin kaltaisiin sisämaavaltioihin tuodusta kalasta 40 prosenttia on peräisin 
Senegalista ja että nämä valtiot ovat riippuvaisia Senegalin kalanviennistä; toteaa, että 
Senegalin viennillä vaikutetaan osaltaan ravinnonsaantiin sisämaavaltioissa;

9. toteaa, että yli viidesosa Senegalin viennistä suuntautuu sisämaavaltioihin, erityisesti 
Maliin, Burkina Fasoon ja Nigeriin, ja se edistää omalta osaltaan Afrikan mantereen 
taloudellista yhdentymistä;

10. kehottaa käyttämään EU:n alakohtaista rahoitusta avoimella tavalla, jotta seuranta olisi 
helpompaa ja jotta yhteydet muihin EU:n ja avunantajien kalastusalalla rahoittamiin 
toimiin olisivat paremmat ja jotta voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä ja varmistaa 
yleinen tietoisuus hankkeiden rahoitusvaihtoehdoista; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota laatimaan säännöllisesti julkisia kertomuksia alakohtaisen tuen käytöstä.
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