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Umowa w sprawie połowów między UE a
Senegalem

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego
protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Senegalu. Protokół umożliwia
statkom UE prowadzenie połowów w wodach Senegalu; ma jednocześnie propagować zrównoważoną politykę
rybołówstwa i odpowiedzialną eksploatację zasobów rybnych na tym obszarze oraz wspierać Senegal w
rozwijaniu krajowego sektora rybołówstwa.

Kontekst
Pierwsze dwustronne umowy w sprawie połowów
zawarte przez UE z Senegalem podpisano w 1979 r. Było
to porozumienie mieszane, wdrażane do 2006 r. na mocy
szeregu protokołów dających statkom UE dostęp do
szerokiej gamy zasobów rybnych. W 2014 r.
przekształcono je w zawartą na pięć lat i automatycznie
przedłużaną umowę dotyczącą połowów tuńczyka,
zawierającą zapis o gatunkach dennych (morszczuk
„czarny”). Obecnie obowiązującemu porozumieniu
towarzyszył protokół, który wygasł 19 listopada 2019 r.
Umowa w sprawie połowów z Senegalem jest
centralnym elementem sieci umów zawartych przez UE
z państwami Afryki Zachodniej, w tym z sąsiednią
Mauretanią, Republiką Zielonego Przylądka, Gambią i
Gwineą Bissau (zob. mapa).

Wniosek Komisji Europejskiej
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania
oceniającego nowy pięcioletni protokół parafowano 19 lipca 2019 r. i stosuje się go tymczasowo od dnia
podpisania tj. od 18 listopada 2019 r. W protokole przewidziano uprawnienia do połowów dla maksymalnie
28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka, 10 statków do połowu wędami i taklami oraz 5 taklowców z
Hiszpanii, Portugalii i Francji, co odpowiada pojemności referencyjnej wynoszącej 10 000 ton tuńczyka
rocznie. Ponadto protokół zezwala na połów 1750 ton morszczuka „czarnego” rocznie przez dwa
hiszpańskie trawlery. Wkład finansowy UE wynosi 1,7 mln EUR rocznie, z czego kwota 800 000 EUR pokrywa
prawa dostępu do wód Senegalu. Pozostałe 900 000 EUR przeznaczono na wsparcie sektorowe na rzecz
wdrażania polityki rybołówstwa Senegalu, na przykład na poprawę kontroli rybołówstwa, rozwój badań i
gromadzenia danych w dziedzinie rybołówstwa oraz zapewnienie certyfikacji sanitarnej produktów
rybołówstwa. Dodatkowe opłaty uiszczane przez właścicieli statków szacuje się na około 1,35 mln EUR
rocznie.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej Komisja Rybołówstwa (PECH)
zaleciła 1 października 2020 r., aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu, i przyjęła projekt
rezolucji nieustawodawczej. W projekcie tym zaleca się szereg priorytetów dotyczących wsparcia
sektorowego, takich jak modernizacja kontroli rybołówstwa przez aktualizację satelitarnego systemu
lokacyjnego do monitorowania pozycji statków rybackich i prowadzenie elektronicznych dzienników
połowowych, wspieranie walki Senegalu z nielegalnymi połowami dzięki usprawnieniu monitorowania
statków w porcie w Dakarze oraz rozwój potencjału naukowego i gromadzenia danych. W projekcie

Wody Senegalu

Strefa zakreskowana przedstawia obszar zarządzany wspólnie
przez  Senegal i Gwineę Bissau. Źródło danych: Maritime
Boundaries Geodatabase (pobrane 2.10.2020); Natural Earth.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31979D0569
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:21979A0615(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22014A1023(01)
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/senegal
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586611/EPRS_BRI(2016)586611_EN.pdf
https://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8371
https://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8371
https://www.naturalearthdata.com/
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/64f8d28e-60bb-11e9-b6eb-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/64f8d28e-60bb-11e9-b6eb-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22019A1120(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22019X1128(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1926
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0180_PL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019PC0473
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0226M(NLE)&l=en
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rezolucji wzywa się również do przeprowadzenia globalnej analizy wpływu umów UE w sprawie
rybołówstwa przy spójnym podejściu do wszystkich państw Afryki Zachodniej.

Procedura zgody: 2019/0226(NLE); komisja przedmiotowo
właściwa: PECH; sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica
(Renew, Hiszpania).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0226(NLE)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

