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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu (edaspidi „liit“) ja Senegali Vabariigi vaheline säästva kalapüügi 
partnerlusleping1 jõustus 20. novembril 2014. Euroopa Komisjon pidas Senegali Vabariigi 
valitsusega läbirääkimisi, mille tulemusena koostati uus protokoll. See parafeeriti 19. juulil 
2019 ja sellega tunnistati kehtetuks varasem, 19. novembril 2019 aegunud protokoll.

Uus protokoll pakub liidu laevadele kalapüügivõimalusi Senegali vetes, lähtudes parimatest 
saadaolevatest teaduslikest nõuannetest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse 
Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Uue protokolli puhul on arvesse võetud eelmise protokolli 
(2014–2019) hindamise tulemusi ning uue protokolli sõlmimist käsitlevat ettevaatavat 
hinnangut. Mõlema hinnangu koostajaks olid väliseksperdid. Protokoll võimaldab Euroopa 
Liidul ja Senegali Vabariigil teha tihedamat koostööd, et edendada kalavarude 
vastutustundlikku kasutamist Senegali vetes ning toetada Senegali kalandussektorit mõlema 
poole huvides.

Protokolliga nähakse ette kalapüügivõimalused järgmist liiki laevadele:

a) 28 tuunikülmutusseinerit, 

b) 10 ritvõngelaeva; 

c) 5 õngejadalaeva; 

d) 2 traalerit.

Läbirääkimised kalandusalase partnerluslepingu uue protokolli sõlmimiseks Senegali 
Vabariigiga on osa liidu välistegevusest seoses Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (AKV) riikidega ning need vastavad eelkõige liidu eesmärkidele austada 
demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi. Kohalikul tasandil aitaks Senegali kalandussektoris 
loodud majandustegevus võidelda ebaseadusliku rände algpõhjustega. 

Protokoll hõlmab viieaastast ajavahemikku alates protokolli ajutise kohaldamise kuupäevast, 
milleks on selle allakirjutamise kuupäev.

Liidu makstav aastane rahaline toetus on 1 700 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

a)  800 000 euro suurune aastane eritoetus rahalise hüvitisena varudele juurdepääsu eest, 
sealhulgas summa, mis vastab pika rändega liikide 10 000 tonni suurusele aastasele 
võrdlustonnaažile;

b) 900 000 euro suurune aastane eritoetus viie aasta jooksul Senegali kalanduspoliitika 
elluviimise toetamiseks. Toetus vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada Senegali 
kalavarude säästvat majandamist kogu protokolli kehtivusaja jooksul.

Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus, sealhulgas reservi eelarverida protokollide jaoks, mis ei ole aasta 
alguseks veel jõustunud2.

Komisjonile antakse õigus kiita liidu nimel heaks protokolli muudatused, mille võtab vastu 
partnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitee. 

1 ELT L 304, 23.10.2014, lk 3.
2 Kooskõlas eelarvealast koostööd käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (2013/C 373/01).
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******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks 
oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva 
kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta.


