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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că, în contextul pescuitului excesiv, tonajul de referință prevăzut în noul 
protocol reprezintă o scădere față de protocolul anterior; subliniază, însă, că 
monitorizarea atentă a stocurilor de pește continuă să fie importantă;

2. invită Comisia și Republica Senegal să furnizeze informații mai detaliate privind 
efectele cumulative ale diferitelor acorduri în domeniul pescuitului în vigoare în zona 
economică exclusivă asupra stocurilor de pește și a biodiversității maritime;

3. invită Comisia să furnizeze mai multe informații despre dezvoltarea activităților legate 
de făina de pește în regiune și impactul economic al acestei practici asupra pescuitului 
local;

4. recomandă stabilirea unor norme regionale de gestionare a stocurilor de pești pelagici 
mici; recomandă ca aceste norme să fie aplicate în comun de Senegal și țările 
învecinate;

5. insistă ca protocolul să fie adaptat la nevoile și prioritățile Republicii Senegal; 
recomandă, în acest context, ca componenta de sprijin sectorial a protocolului să se 
concentreze asupra următoarelor priorități:

(a) intensificarea monitorizării, controlului și supravegherii activităților de pescuit, 
prevenind astfel pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, acordând o atenție 
deosebită respectării obligațiilor statului de pavilion și punerii în aplicare a 
acordurilor maritime; 

(b) promovarea unei economii albastre sustenabile, care să se dezvolte în limite 
ecologice prin sprijinirea sectorului pescuitului artizanal local și prin consolidarea 
poziției pe care o ocupă femeile și tinerii, grupuri ce joacă un rol important în 
procesul de comercializare și de prelucrare;

(c) promovarea dezvoltării economice locale și consolidarea comunităților costiere 
care depind de resursele marine și sunt extrem de afectate de schimbările 
climatice, prin sporirea rezilienței actorilor locali la consecințele schimbărilor 
climatice și ale eroziunii costiere;

(d) îmbunătățirea cunoștințelor științifice în regiune prin formarea de observatori 
științifici și permițând oamenilor de știință locali să se îmbarce pe navele care 
operează în această zonă;

(e) promovarea de măsuri pentru protejarea și refacerea ecosistemelor marine și 
costiere, inclusiv a pădurilor de mangrove, care oferă un habitat de reproducere și 
dezvoltare pentru viața marină și asigură stocarea sustenabilă și naturală a 
carbonului și, în contextul schimbărilor climatice, reziliență ecologică;
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(f) sprijinirea, în vederea conservării bogăției ecosistemelor marine, a operațiunilor 
de colectare a deșeurilor și a uneltelor de pescuit și de combatere a surselor de 
poluare utilizate de actorii locali;

6. ia act de faptul că activitățile de pescuit sunt importante pentru generarea de locuri de 
muncă în comunitățile costiere, contribuie la reducerea șomajului și facilitează accesul 
la locuri de muncă decente;

7. invită Comisia să asigure implicarea societății civile și a comunităților locale de pescari 
în punerea în aplicare a protocolului și în definirea inițiativelor care urmează să fie 
realizate cu ajutorul sprijinului sectorial;

8. ia act de faptul că țări fără ieșire la mare, ca de exemplu Mali, importă peste 40 % din 
produsele pescărești din Senegal și depind de exporturile de produse pescărești ale 
Senegalului; ia act de faptul că exporturile senegaleze contribuie la alimentația țărilor 
fără ieșire la mare;

9. ia act de faptul că mai mult de o cincime din exporturile senegaleze ajung în țări fără 
ieșire la mare, în special Mali, Burkina Faso și Niger, și contribuie la integrarea 
economică a continentului african;

10. solicită transparență în ceea ce privește utilizarea finanțării sectoriale din partea UE, 
pentru a permite o mai bună monitorizare și o mai mare corelare cu alte activități ale UE 
și ale donatorilor finanțate în sectorul pescuitului, cu scopul de a preveni duplicarea și 
de a asigura sensibilizarea publicului cu privire la opțiunile de finanțare pentru proiecte; 
îndeamnă, în acest sens, Comisia să prezinte în mod regulat rapoarte publice privind 
utilizarea sprijinului sectorial.
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