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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
Republiką Senegalu1 weszła w życie w dniu 20 listopada 2014 r. Komisja przeprowadziła 
negocjacje z rządem Republiki Senegalu, które zaowocowały zawarciem nowego protokołu, 
parafowanego w dniu 19 lipca 2019 r. i uchylającego poprzedni protokół, który wygasł w dniu 
19 listopada 2019 r.

Nowy protokół przewiduje zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów na wodach 
Senegalu w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i przy uwzględnieniu zaleceń 
Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). W nowym 
protokole uwzględniono wyniki oceny ostatniego protokołu (na lata 2014–2019) oraz 
perspektywicznej oceny potrzeby zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili 
eksperci zewnętrzni. Protokół umożliwi także Unii oraz Republice Senegalu bliższą współpracę 
w celu propagowania rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Republiki Senegalu 
oraz wsparcie wysiłków Senegalu na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki, w interesie obu 
stron.

Protokół przewiduje uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

a) 28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka; 

b) 10 statków do połowu wędami; 

c) 5 taklowców; 

d) 2 trawlery.

Negocjacje dotyczące nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
z Republiką Senegalu wpisują się w ramy działań zewnętrznych Unii wobec krajów Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz uwzględniają w szczególności cele Unii w zakresie 
poszanowania zasad demokracji i praw człowieka. Mimo swego charakteru lokalnego 
działalność gospodarcza prowadzona w sektorze gospodarki rybnej Senegalu przyczyniłaby się 
do wyeliminowania pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji. 

Protokół obejmuje okres pięciu lat począwszy od daty jego tymczasowego wejścia w życie, tj. 
od daty jego podpisania.

Roczną rekompensatę finansową Unii w wysokości 1 700 000 EUR wyliczono, uwzględniając:

a)  specjalną kwotę roczną w wysokości 800 000 EUR jako rekompensatę finansową za 
dostęp do zasobów, w tym kwotę równoważną pojemności referencyjnej w przypadku 
gatunków daleko migrujących, wynoszącej 10 000 ton rocznie;

b) specjalną kwotę w wysokości 900 000 EUR rocznie przez okres pięciu lat przeznaczoną 
na wsparcie realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Senegalu; Wsparcie to jest zgodne 
z celami polityki krajowej Senegalu w dziedzinie zrównoważonego zarządzania zasobami 
rybnymi przez cały okres obowiązywania protokołu.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i płatności ustala się w ramach rocznej procedury 
budżetowej, w tym pozycję rezerwy na protokoły, które nie weszły jeszcze w życie na początku 

1 Dz.U. L 304 z 23.10.2014, s. 3.
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roku2.

Komisja byłaby upoważniona do zatwierdzania, w imieniu Unii, zmian do protokołu 
przyjmowanych przez wspólny komitet utworzony na mocy umowy o partnerstwie. 

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w 
sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu.

2 Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych 
(2013/C 373/01).


