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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Republiką Senegalu a 
Unią Europejską weszła w życie w listopadzie 2014 r. Biorąc pod uwagę, że towarzyszący jej 
protokół wygasał w listopadzie 2019 r., Komisja Europejska prowadziła negocjacje w celu 
zawarcia protokołu obejmującego pięć kolejnych lat.

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). Ten nowy protokół 
uwzględnia wyniki oceny poprzedniego protokołu (2014–2019), w której stwierdzono, że dla 
unijnego sektora połowów tuńczyka i połowów włokiem duże znaczenie mają połowy 
w Senegalu i że odnowienie protokołu przyczyniłoby się do wzmocnienia monitorowania, 
kontroli i nadzoru oraz do poprawy zarządzania połowami w tym regionie.

W Protokole przewiduje się niższe całkowite dopuszczalne połowy morszczuka w porównaniu 
z poprzednim protokołem (spadek z 2 000 do 1 750 ton), a także zmniejsza się pojemność 
referencyjną w odniesieniu do tuńczyka, aby była zgodna z historycznymi połowami (spadek z 
14 000 do 10 000 ton). Protokół obejmuje ponadto środki mające na celu ograniczenie połowów 
ptaków i ssaków morskich oraz wzmocnienie roli obserwatorów naukowych.
 
Kwota finansowa przeznaczona na Protokół wynosi 1 700 000 EUR rocznie. Suma ta dzieli się 
na roczną kwotę w wysokości 800 000 EUR na dostęp do zasobów i kwotę 900 000 EUR na 
rozwój senegalskiej polityki rybołówstwa, co stanowi wzrost wsparcia sektorowego o 20 % w 
stosunku do poprzedniego protokołu.  

Sektor rybołówstwa ma w Senegalu kluczowe znaczenie. Ryby są podstawowym źródłem 
białka zwierzęcego w tym kraju, a rybołówstwo znacznie przyczynia się do rozwoju gospodarki 
krajowej. Sektor ten odpowiada za 3,2 % PKB i generuje około 600 000 bezpośrednich i 
pośrednich miejsc pracy. Jednak niewłaściwe zarządzanie, nieskuteczne monitorowanie, 
przełowienie i nielegalne połowy stanowią zagrożenie dla tych kluczowych zasobów. W 
rankingu dotyczącym nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowy 
NNN) z 2019 r. Senegal zajmuje 27. miejsce na 38 krajów w Afryce i 78. miejsce na 152 krajów 
na całym świecie.  

Zrównoważone zarządzanie połowami dzikich gatunków jest dla senegalskiego rządu jednym 
z głównych priorytetów, a sprawozdawczyni uważa, że przydział dla wsparcia sektorowego w 
ramach nowego protokołu powinien wspierać następujące priorytety: 

– wspieranie zrównoważonego zarządzania połowami w Senegalu, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnego sektora tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; 

– intensyfikacja działań w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru;    

– wspieranie rozwoju zdolności naukowych w celu poprawy gromadzenia danych 
dotyczących zasobów rybnych. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że Protokół może przyczynić się do promowania 
odpowiedzialnej i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w Republice Senegalu w 
interesie obu stron. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje zatwierdzenie Protokołu.
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Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu 
wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między 
Unią Europejską a Republiką Senegalu (2019–2024).


