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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į išteklių peržvejojimą, naujajame protokole 
numatytas orientacinis kiekis yra mažesnis, palyginti su ankstesniu protokolu; tačiau 
pabrėžia, kad svarbu ir toliau atidžiai stebėti žvejybos išteklius;

2. ragina Komisiją ir Senegalo Respubliką pateikti išsamesnės informacijos apie bendrą 
įvairių žvejybos susitarimų, galiojančių išskirtinėje ekonominėje zonoje, poveikį žuvų 
ištekliams ir jūrų biologinei įvairovei;

3. ragina Komisiją pateikti daugiau informacijos apie pramoninės žvejybos plėtrą regione 
ir šios praktikos ekonominį poveikį vietos žuvininkystei;

4. rekomenduoja nustatyti regioninio smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo taisykles; 
rekomenduoja, kad tokių taisyklių drauge laikytųsi Senegalas ir kaimyninės šalys;

5. primygtinai pabrėžia, kad protokolas turėtų būti pritaikytas prie Senegalo Respublikos 
poreikių ir prioritetų; atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja, kad pagal protokolo paramos 
sektoriui komponentą daugiausia dėmesio būtų skiriama šiems prioritetams:

a) žvejybos stebėjimo, kontrolės ir priežiūros stiprinimui, taip užkertant kelią 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, ypatingą dėmesį 
skiriant vėliavos valstybės įsipareigojimų laikymuisi ir jūrų susitarimų 
įgyvendinimui; 

b) darnios mėlynosios ekonomikos, kuri plėtojama paisant ekologinių ribų, 
skatinimui, remiant mažos apimties vietos žvejybą ir stiprinant moterų ir jaunimo, 
kurie atlieka svarbų vaidmenį prekyboje ir perdirbimo sektoriuje, poziciją;

c) vietos ekonomikos plėtros skatinimui ir nuo jūrų išteklių priklausomų bei itin 
smarkiai klimato kaitos veikiamų pakrančių bendruomenių stiprinimui, didinant 
vietos subjektų atsparumą klimato kaitos ir pakrančių erozijos padariniams;

d) mokslinių žinių regione gerinimui, organizuojant mokslinių stebėtojų mokymus ir 
suteikiant galimybę vietos mokslininkams patekti į laivus, žvejojančius šiame 
rajone;

e) priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų ir pakrančių ekosistemas, 
įskaitant mangrovių miškus, kurie yra jūrų gyvūnijos jauniklių augimo vieta ir jos 
vystymosi vieta, ir, atsižvelgiant į klimato kaitą, užtikrina tvaraus ir natūralaus 
anglies dioksido saugojimo galimybes ir ekologinį atsparumą, skatinimui;

f) siekiant išsaugoti jūrų ekosistemų turtingumą, reikia remti operacijas, kuriomis 
surenkamos atliekos ir žvejybos įrankiai, ir kovoti su vietos subjektų naudojamais 
taršos šaltiniais;

6. pažymi, kad žuvininkystės veikla yra svarbi kuriant darbo vietas pakrančių 
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bendruomenėms, padeda mažinti nedarbą ir sudaro palankesnes sąlygas gauti deramą 
darbą;

7. ragina Komisiją užtikrinti pilietinės visuomenės ir vietos žvejų bendruomenių 
dalyvavimą įgyvendinant protokolą ir rengiant iniciatyvas, kurios bus įgyvendinamos 
teikiant paramą sektoriui;

8. pažymi, kad prieigos prie jūros neturinčios šalys, pvz., Malis, importuoja daugiau kaip 
40 proc. žvejybos produktų iš Senegalo ir priklauso nuo Senegalo žvejybos produktų 
eksporto; pažymi, kad Senegalo eksportas padeda prieigos prie jūros neturinčioms 
šalims apsirūpinti tinkamos mitybos produktais;

9. pažymi, kad daugiau kaip penktadalis Senegalo eksporto yra skirtas prieigos prie jūros 
neturinčioms šalims, visų pirma, Maliui, Burkina Fasui ir Nigeriui, ir kad tokiu būdu 
prisidedama prie Afrikos žemyno ekonominės integracijos;

10. ragina užtikrinti skaidrumą, susijusį su ES sektorinio finansavimo naudojimu, kad būtų 
galima geriau stebėti ir gerinti sąsajas su kita ES ir paramos teikimo veikla, 
finansuojama žuvininkystės sektoriuje ir, kad taip, visų pirma, būtų išvengta 
dubliavimosi ir užtikrintas visuomenės informuotumas apie projektų finansavimo 
galimybes; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją reguliariai teikti viešas 
ataskaitas apie sektorinės paramos naudojimą.
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