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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană (denumită 
în continuare „Uniunea”) și Republica Senegal1 a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014. 
Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Senegal, care au avut ca rezultat parafarea 
unui nou protocol la 19 iulie 2019. Prin acest nou protocol se abrogă protocolul precedent, care 
a expirat la 19 noiembrie 2019.

Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Senegalului, ținând cont de 
cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale 
pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol ține cont de 
rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2019) și ale unei evaluări prospective 
privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate de experți 
externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii și Republicii Senegal să colaboreze mai 
strâns în vederea promovării unei exploatări responsabile a resurselor piscicole din apele 
Senegalului și a sprijinirii eforturilor Republicii Senegal de a-și dezvolta economia „albastră”, 
în interesul ambelor părți.

Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

(a) 28 de nave-congelator de pescuit ton cu plasă-pungă; 

(b) 10 nave de pescuit cu momeală; 

(c) 5 nave de pescuit cu paragate; 

(d) 2 traulere.

Negocierea unui nou protocol la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu 
Republica Senegal face parte din acțiunea externă a Uniunii față de țările din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) și ține seama în particular de obiectivele Uniunii în ceea ce privește 
respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului. La nivel local, activitatea 
economică generată în domeniul pescuitului în Senegal ar contribui la combaterea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare. 

Acesta acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, și anume de la data 
semnării sale.

Contribuția financiară anuală a Uniunii este de 1 700 000 EUR și se bazează pe:

(a)  o sumă anuală specifică de 800 000 EUR drept compensație financiară pentru accesul la 
resurse, care cuprinde o sumă echivalentă unui tonaj de referință, pentru speciile de mari 
migratori, de 10 000 de tone pe an;

(b) o sumă specifică de 900 000 EUR pe an, timp de cinci ani, ca sprijin pentru punerea în 
aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Senegal. Acest sprijin răspunde 
obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole 
din Senegal pe întreaga durată a protocolului.

Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv pentru linia de rezervă pentru protocoalele care încă nu se află în 

1 JO L 304, 23.10.2014, p. 3.
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vigoare la începutul anului2.

Comisia ar urma să fie autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările protocolului care 
trebuie adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat. 

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre 
Uniunea Europeană și Republica Senegal.

2 În conformitate cu Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (2013/C 373/01).


