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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Senegalo Respublikos ir Europos bendrijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas įsigaliojo 
2014 m. lapkričio mėn. Atsižvelgdama į tai, kad prie jo pridėto protokolo galiojimo pabaigos 
data buvo 2019 m. lapkričio mėn., Europos Komisija vedė derybas dėl protokolo, apimančio 
naują penkerių metų laikotarpį, sudarymo.

Pagal protokolą, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės 
Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, ES laivams suteikiama žvejybos 
Senegalo vandenyse galimybių. Rengiant naująjį protokolą atsižvelgta į ankstesnio protokolo 
(2014–2019 m.) vertinimą, kuriame prieita prie išvados, kad ES tunų žvejybos ir žvejybos 
tralais sektorius itin suinteresuotas žvejyba Senegalo vandenyse ir kad atnaujinus protokolą 
regione sustiprėtų žvejybos stebėsena, kontrolė ir priežiūra ir pagerėtų žvejybos valdymas.

Protokole numatytas mažesnis bendras leidžiamas sužvejoti jūrinių lydekų kiekis, palyginti su 
ankstesniu protokolu (sumažėjo nuo 2 000 iki 1 750 tonų), o orientacinis tunų kiekis taip pat 
sumažintas, kad atitiktų anksčiau sužvejotus laimikius (sumažėjo nuo 14 000 iki 10 000 tonų). 
Be to, į jį įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama, kad būtų sugaunama kuo mažiau jūrų 
paukščių ir jūrų žinduolių, ir priemonės mokslinių stebėtojų vaidmeniui stiprinti.
 
Pagal protokolą skiriamas finansinis įnašas yra 1 700 000 EUR per metus. Ši suma apima 800 
000 EUR metinę sumą už prieigą prie išteklių ir 900 000 EUR metinę sumą, skirtą Senegalo 
žuvininkystės politikos plėtrai – parama sektoriui padidėjo 20 proc., palyginti su ankstesniu 
protokolu.  

Žvejybos sektorius Senegale yra labai svarbus. Žuvis yra pagrindinis gyvūninių baltymų šaltinis 
šalyje, o žvejyba labai prisideda prie nacionalinės ekonomikos. Ji sudaro iki 3,2 proc. BVP ir 
sukuria apie 600 000 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. Visgi dėl prasto valdymo, menkos 
stebėsenos, peržvejojimo ir neteisėtos žvejybos šiems itin svarbiems ištekliams kyla grėsmė. 
Pagal 2019 m. neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos indeksą 
Senegalas užima 27-ą vietą (iš 38 Afrikos šalių) ir 78-ą vietą (iš 152 šalių) visame pasaulyje.  

Darnus gamtinių išteklių valdymas yra svarbus Senegalo vyriausybės prioritetas ir nuomonės 
referentė mano, kad pagal naująjį protokolą skiriant sektorinę paramą turėtų būti remiami šie 
prioritetai: 

– skatinamas darnus žvejybos valdymas Senegale, daug dėmesio skiriant mažos apimties 
vietos žvejybai; 

– intensyvinama stebėjimo, kontrolės ir priežiūros veikla;    

– skatinama mokslinių tyrimų pajėgumų plėtotė, siekiant gerinti duomenų apie žvejybos 
išteklius rinkimą. 

Nuomonės referentė mano, kad protokolas suteikia galimybių skatinti atsakingą ir tausų 
žvejybos išteklių naudojimą Senegalo Respublikoje ir atitinka abiejų šalių interesus. Todėl 
nuomonės referentė siūlo patvirtinti šį protokolą.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos 
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sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projektui.


