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KORT BEGRUNDELSE

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union (i det følgende 
benævnt "Unionen") og Republikken Senegal1 trådte i kraft den 20. november 2014. 
Kommissionen førte forhandlinger med regeringen for Republikken Senegal, som mundede ud 
i en ny protokol, der blev paraferet den 19. juli 2019, og som ophæver den tidligere protokol, 
der udløb den 19. november 2019.

Den nye protokol skaber fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Senegals farvande på grundlag af 
den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med henstillingerne 
fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet 
(ICCAT). I denne nye protokol tages der hensyn til resultaterne af en evaluering af den 
foregående protokol (2014-2019) og af en fremadrettet evaluering af, om der bør indgås en ny 
protokol. Begge evalueringer er blevet foretaget af eksterne eksperter. Protokollen vil også gøre 
det muligt for Unionen og Senegal at arbejde tættere sammen om at fremme en ansvarlig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i Senegals farvande og støtte Senegals bestræbelser på at 
udvikle sin blå økonomi, hvilket er i begge parters interesse.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier:

a) 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri 

b) 10 stangfartøjer 

c) 5 langlinefartøjer 

d) 2 trawlere.

Forhandlingerne om en ny protokol til partnerskabsaftalen med Senegal indgår som led i 
Unionens optræden udadtil over for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og tager 
navnlig hensyn til Unionens mål vedrørende respekt for de demokratiske principper og 
menneskerettighederne. En øget økonomisk aktivitet i den senegalesiske fiskerisektor vil, selv 
om det kun er på lokalt plan, kunne bidrage til at tackle de grundlæggende årsager til irregulær 
migration. 

Protokollen dækker en periode på fem år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra 
dens undertegnelsesdato.

Unionens årlige finansielle modydelse beløber sig til 1 700 000 EUR baseret på:

a)  et specifikt årligt beløb på 800 000 EUR som finansiel modydelse til gengæld for adgangen 
til ressourcerne, herunder et beløb svarende til en referencemængde for stærkt vandrende 
arter på 10 000 ton pr. år

b) et specifikt beløb på 900 000 EUR pr. år i fem år til støtte for gennemførelsen af Senegals 
fiskeripolitik. Denne støtte stemmer overens med målene for Senegals nationale politik 
hvad angår en bæredygtig forvaltning af Senegals fiskeressourcer i hele protokollens 
gyldighedsperiode.

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige 
budgetprocedure, herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er i kraft ved årets start2.

1 EUT L 304 af 23.10.2014, s. 3.
2 I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde (2013/C 373/01).
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Kommissionen vil være bemyndiget til på Unionens vegne at godkende de ændringer af 
protokollen, som skal vedtages af Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til 
partnerskabsaftalen. 

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken 
Senegal godkendes.


