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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het feit dat in een context van overbevissing het in het nieuwe 
protocol opgenomen referentietonnage een verlaging inhoudt in vergelijking met het 
vorige protocol; onderstreept echter dat zorgvuldig toezicht op de visbestanden 
belangrijk blijft; 

2. verzoekt de Commissie en de Republiek Senegal gedetailleerdere informatie te 
verstrekken over de cumulatieve effecten van de diverse bestaande visserij-
overeenkomsten op de visbestanden en de maritieme biodiversiteit;  

3. doet een beroep op de Commissie om meer informatie te verschaffen over de 
ontwikkeling van de vismeelactiviteiten in de regio en de economische weerslag van 
deze praktijk op de plaatselijke visserij;

4. beveelt aan dat regionale regels voor het beheer van de bestanden van kleine pelagische 
soorten worden vastgesteld en dat deze regels door Senegal en zijn buurlanden worden 
gedeeld;

5. onderstreept dat het protocol moet worden afgestemd op de behoeften en prioriteiten 
van de Republiek Senegal; beveelt in dit verband aan het onderdeel sectorale steun van 
het protocol te richten op de volgende prioriteiten:

(a) het intensiveren van de monitoring, controle en bewaking van de visserij en het 
aldus voorkomen van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, waarbij 
speciale aandacht moet worden besteed aan de naleving van de 
vlaggenstaatverplichtingen en de uitvoering van maritieme akkoorden; 

(b) het bevorderen van een duurzame blauwe economie die zich binnen ecologische 
grenzen ontwikkelt, door het ondersteunen van de kleinschalige plaatselijke 
visserij en het versterken van de positie van vrouwen en jongeren, die een 
belangrijke rol spelen bij de afzet en verwerking;

(c) het bevorderen van de plaatselijke economische ontwikkeling en het versterken 
van de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen en die 
door de klimaatverandering zwaar worden getroffen, door het vermogen van de 
plaatselijke actoren tot weerstand tegen de gevolgen van de klimaatverandering en 
de kusterosie te vergroten;

(d) het verbeteren van de wetenschappelijke kennis in de regio door 
wetenschappelijke waarnemers op te leiden en plaatselijke wetenschappers in 
staat te stellen mee te varen op schepen die in dit gebied opereren;

(e) het bevorderen van maatregelen om zee- en kustecosystemen te beschermen en te 
herstellen, met inbegrip van mangrovewouden, die een habitat voor de reproductie 
en ontwikkeling van het mariene leven vormen en die zorgen voor een duurzame 
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en natuurlijke koolstofopslag en voor ecologische veerkracht in het licht van de 
klimaatverandering;

(f) het ondersteunen van activiteiten voor de inzameling van afval en vistuig en de 
strijd tegen bronnen van verontreiniging door plaatselijke actoren met het oog op 
het behoud van de rijkdom van de mariene ecosystemen;

6. wijst erop dat visserijactiviteiten belangrijk zijn voor het genereren van banen in 
kustgemeenschappen, dat zij bijdragen tot het verminderen van de werkloosheid en de 
toegang tot fatsoenlijk werk vergemakkelijken;

7. doet een beroep op de Commissie om te zorgen voor de participatie van het 
maatschappelijk middenveld en de plaatselijke gemeenschappen van vissers in de 
uitvoering van het protocol en in het afbakenen van de initiatieven die met sectorale 
steun moeten worden uitgevoerd;

8. constateert dat niet aan zee grenzende landen, zoals Mali, dat meer dan 40 % van zijn 
invoer van vis uit Senegal betrekt, afhankelijk zijn van de invoer van vis uit Senegal; 
wijst erop dat de Senegalese uitvoer bijdraagt aan de voedselvoorziening van niet aan 
zee grenzende landen;

9. stelt vast dat meer dan een vijfde van de Senegalese uitvoer naar niet aan zee grenzende 
landen gaat, met name Mali, Burkina Faso en Niger, en bijdraagt tot de economische 
integratie van het Afrikaanse continent;

10. dringt aan op transparantie ten aanzien van het gebruik van sectorale middelen van de 
EU om te zorgen voor beter toezicht en betere koppelingen met andere EU- en 
donoractiviteiten die in de visserijsector worden gefinancierd teneinde overlapping te 
voorkomen en het publiek te informeren over de financieringsopties voor projecten; 
dringt er bij de Commissie in dit verband op aan regelmatig openbare verslagen over het 
gebruik van sectorale steun over te leggen.
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