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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da v kontekstu prelova referenčna tonaža, predlagana v novem 
protokolu, pomeni zmanjšanje glede na prejšnji protokol; poudarja pa, da je še vedno 
pomembno skrbno spremljanje ribjih staležev;

2. poziva Komisijo in Republiko Senegal, naj posredujeta natančnejše informacije o 
kumulativnih učinkih različnih sporazumov o ribolovu, ki se uporabljajo v izključni 
ekonomski coni, na ribje staleže in biotsko raznovrstnost v morju;

3. poziva Komisijo, naj zagotovi več informacij o razvoju dejavnosti proizvodnje ribje 
moke v regiji in gospodarskem vplivu te prakse na lokalno ribištvo;

4. priporoča uvedbo regionalnih pravil za upravljanje malih pelagičnih vrst; priporoča, naj 
bodo ta pravila skupna Senegalu in sosednjim državam;

5. vztraja, da je treba protokol prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam Republike 
Senegal; v zvezi s tem priporoča, naj se komponenta sektorske podpore v protokolu 
osredotoča na naslednje prednostne naloge:

(a) okrepitev spremljanja, kontrole in nadzora nad ribištvom, s čimer bi preprečili 
nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, pri tem pa posebno 
pozornost posvetili izpolnjevanju obveznosti, ki jih določa država zastave, in 
izvajanju pomorskih sporazumov; 

(b) spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija znotraj ekoloških 
omejitev, s podporo lokalnemu malemu ribolovu in krepitvijo položaja žensk in 
mladih, ki imajo pomembno vlogo pri trženju in predelavi;

(c) spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in krepitev obalnih skupnosti, ki so 
odvisne od morskih virov in podnebne spremembe nanje zelo vplivajo, s 
povečanjem odpornosti lokalnih akterjev na posledice podnebnih sprememb in 
obalne erozije;

(d) izboljšanje znanstvenega znanja v regiji z izobraževanjem znanstvenih 
opazovalcev in s tem, da bi lokalnim znanstvenikom omogočili, da se vkrcajo na 
plovila, ki delujejo na posameznem območju;

(e) spodbujanje ukrepov za varstvo in obnovo morskih in obalnih ekosistemov, 
vključno z gozdovi mangrov, ki nudijo območja odraščanja in razvojni habitat za 
morske živali ter omogočajo trajnostno in naravno skladiščenje ogljika in 
ekološko odpornost v času podnebnih sprememb;

(f) z namenom ohranjanja bogastva morskih ekosistemov podpira dejavnosti zbiranja 
odpadkov in ribolovnega orodja ter boj proti virom onesnaževanja, ki jih 
uporabljajo lokalni akterji;
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6. ugotavlja, da so ribolovne dejavnosti pomembne za ustvarjanje delovnih mest v obalnih 
skupnostih ter prispevajo k zmanjšanju brezposelnosti in olajšujejo dostop do 
dostojnega dela;

7. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo civilna družba in lokalne ribiške skupnosti 
sodelovale pri izvajanju protokola in opredeljevanju pobud, ki naj bi se uresničile s 
pomočjo sektorske podpore;

8. ugotavlja, da neobalne države, kot je Mali, uvažajo več kot 40 % ribiških proizvodov iz 
Senegala in so odvisne od senegalskega izvoza; ugotavlja, da senegalski izvoz prispeva 
k prehrani neobalnih držav;

9. ugotavlja, da gre več kot petina senegalskega izvoza v neobalne države, zlasti Mali, 
Burkino Faso in Niger, in prispeva h gospodarskemu povezovanju afriške celine;

10. poziva k preglednosti pri uporabi sektorskega financiranja EU, da bi izboljšali 
spremljanje in utrdili povezave z drugimi dejavnostmi v ribiškem sektorju, ki se 
financirajo s sredstvi EU in prispevki drugih donatorjev, ter preprečili podvajanje in 
zagotovili ozaveščenost javnosti o možnostih financiranja projektov; zato Komisijo 
poziva, naj redno objavi poročila o uporabi sektorske podpore.
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