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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście przełowienia tonaż referencyjny 
przewidziany w nowym protokole stanowi zmniejszenie w porównaniu z poprzednim 
protokołem; podkreśla jednak, że w dalszym ciągu ważne jest staranne monitorowanie 
zasobów rybnych;

2. wzywa Komisję i Republikę Senegalu do przedstawienia bardziej szczegółowych 
informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w sprawie połowów 
obowiązujące w odniesieniu do wyłącznej strefy ekonomicznej wywierają na stada ryb i 
morską różnorodność biologiczną;

3. wzywa Komisję do dostarczenia większej ilości informacji na temat działalności 
związanej z produkcją mączki rybnej w regionie oraz gospodarczego wpływu tych 
praktyk na lokalne rybołówstwo;

4. zaleca utworzenie regionalnych przepisów dotyczących zarządzania stadami małych 
gatunków pelagicznych; zaleca, aby takie przepisy były wspólne dla Senegalu i 
sąsiadujących państw;

5. domaga się dostosowania protokołu do potrzeb i priorytetów Republiki Senegalu; 
zaleca w tym kontekście, by element wsparcia sektorowego przewidziany w protokole 
koncentrował się na następujących priorytetach:

a) wzmocnienie monitorowania, kontroli i nadzoru połowów, zapobiegając w ten 
sposób nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, oraz 
zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zobowiązań państwa bandery 
statku i wdrażanie umów morskich; 

b) promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki, rozwijającej się z 
uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych, dzięki udzieleniu wsparcia lokalnemu 
sektorowi tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i wzmocnieniu 
pozycji kobiet i osób młodych, które odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu 
produktów rybołówstwa do obrotu i w przetwórstwie;

c) wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i wzmacnianie społeczności 
nadbrzeżnych zależnych od zasobów morskich i szczególnie dotkniętych zmianą 
klimatu, dzięki wzmocnieniu odporności podmiotów lokalnych na konsekwencje 
zmiany klimatu i erozji obszarów przybrzeżnych;

d) szerzenie wiedzy naukowej dzięki szkoleniu obserwatorów naukowych i 
umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na statkach prowadzących 
działalność w tej strefie;

e) promowanie środków mających na celu ochronę i odnowę ekosystemów morskich 
i przybrzeżnych, w tym lasów namorzynowych, które zapewniają obszar 
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dojrzewania narybku, stwarzają środowisko rozwoju dla życia morskiego oraz 
stanowią zrównoważone i naturalne rozwiązanie pod względem pochłaniania 
dwutlenku węgla i odporności ekologicznej w kontekście zmiany klimatu;

f) wspieranie, w celu ochrony bogactwa ekosystemów morskich, działań 
związanych ze zbieraniem odpadów i narzędzi połowowych oraz zwalczaniem 
źródeł zanieczyszczeń wykorzystywanych przez podmioty lokalne;

6. zauważa, że działalność związana z rybołówstwem jest ważna pod względem tworzenia 
miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych, przyczynia się do zmniejszenia 
bezrobocia i ułatwia dostęp do godnej pracy;

7. zwraca się do Komisji o zapewnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych 
społeczności rybackich we wdrażaniu protokołu oraz w określaniu inicjatyw, które mają 
zostać zrealizowane w drodze wsparcia sektorowego;

8. zauważa, że państwa śródlądowe, takie jak Mali, importują z Senegalu ponad 40 % 
produktów rybołówstwa i są zależne od eksportu produktów rybołówstwa z Senegalu; 
zauważa, że senegalski eksport przyczynia się do zaopatrzenia państw śródlądowych w 
żywność;

9. zauważa, że ponad jedna piąta senegalskiego eksportu trafia do państw śródlądowych, 
w szczególności do Mali, Burkiny Faso oraz Nigru, i przyczynia się do integracji 
gospodarczej kontynentu afrykańskiego.

10. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego UE, aby 
umożliwić dokładniejsze monitorowanie i lepsze powiązanie z innymi działaniami UE i 
darczyńców finansowanymi w sektorze rybołówstwa, aby przede wszystkim zapobiec 
podwójnemu finansowaniu i podnieść świadomość społeczeństwa na temat możliwości 
finansowania projektów; w związku z tym wzywa Komisję do publikowania 
regularnych sprawozdań na temat wykorzystania wsparcia sektorowego.
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