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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Omenjeni sporazum in protokol morata biti skladna z uredbo o skupni ribiški politiki, v kateri 

je pri sporazumih o partnerstvu v ribiškem sektorju poudarek na trajnostnem ribištvu in 

dobrem upravljanju. Z uredbo priznava tudi pomembnost usklajenosti politik med skupno 

ribiško politiko in cilji EU na področju razvojnega sodelovanja. 

Nadvse dobrodošlo je dejstvo, da protokol ne zagotavlja dostopa do velike sardele, t.i. ribe 

revnih. Ta prekomerno izkoriščani vir si delijo Maroko, Mavretanija, Senegal in Gvineja 

Bissau, zato bi morala EU nuditi podporo pri spodbujanju regionalnega upravljanja velike 

sardele, tudi iz Evropskega razvojnega sklada, pri čemer bi imeli prednost tisti, katerih ribolov 

je najbolj trajnostno naravnan in ki prispevajo k prehranski varnosti. 

Stanje staleža osliča ni jasno in je morda prekomerno izkoriščan, zato je treba uporabljati 

previdnostni pristop. Izjemno pomembno bo skrbno spremljati dejavnosti plovil iz EU za 

ribolov z vlečnimi mrežami, da bi tako preprečili njihov negativni vpliv na lokalni ribiški 

sektor. Enako pomembno je zagotoviti, da bodo države članice, katerih plovila delujejo v 

skladu s protokolom, izpolnile letne obveznosti poročanja. 

Za dobro upravljanje sta potrebna preglednost in sodelovanje deležnikov prek celotnega 

trajanja protokola, kar bi lahko olajšali z javnim dostopom do poročil skupnega odbora EU-

Senegal iz sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju ter s sodelovanjem Evropskega 

parlamenta in deležnikov, vključno s predstavniki ribiških skupnosti, pri delu skupnega 

odbora. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja letno podporo v višini 750 000 EUR za razvoj ribiškega 

sektorja v Senegalu, kar bi moralo zadostiti potrebam te države po podpori na področju 

znanstvenih raziskav, spremljanja nezakonitega ribolova in boja proti njemu ter malega 

ribolova, skupaj z obnovitvijo okrnjenih ekosistemov, kar bi omogočilo obnovitev staležev 

ribjih mladic. 

****** 

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj odobri predlog sklepa Sveta 

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem 

ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije. 
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