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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Republica Senegal și Uniunea Europeană 
(SFPA) a intrat în vigoare în noiembrie 2014. Având în vedere că protocolul său de însoțire a 
expirat în noiembrie 2019, Comisia Europeană a purtat negocieri în vederea încheierii unui 
protocol care să acopere o nouă perioadă de cinci ani.

Protocolul oferă posibilități de pescuit navelor UE în apele Senegalului, ținând cont de cele mai 
bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Noul protocol ia în considerare rezultatele 
unei evaluări a protocolului anterior (2014-2019), care a concluzionat că sectorul pescuitului 
de ton și al pescuitului prin traulare din UE au un puternic interes să pescuiască în Senegal și 
că reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea monitorizării, a controlului și a 
supravegherii și la îmbunătățirea guvernanței activităților de pescuit din regiune.

Protocolul prevede o reducere a capturilor totale admisibile pentru merluciu în comparație cu 
protocolul anterior (scădere de la 2 000 la 1 750 de tone), în timp ce tonajul de referință pentru 
ton a fost, de asemenea, redus pentru a corespunde capturilor istorice (scădere de la 14 000 la 
10 000 de tone). În plus, acesta include măsuri de limitare a capturilor de păsări marine și de 
mamifere marine și de consolidare a rolului observatorilor științifici.
 
Contribuția financiară alocată protocolului este de 1 700 000 EUR pe an. Acest total este 
defalcat într-un cuantum anual de 800 000 EUR pentru accesul la resurse și 900 000 EUR 
pentru dezvoltarea politicii senegaleze în domeniul pescuitului, ceea ce reprezintă o creștere a 
sprijinului sectorial cu 20 % în comparație cu protocolul anterior. 

Sectorul pescuitului este esențial în Senegal. Peștele este o sursă principală de proteine animale 
în țară, iar activitățile de pescuit contribuie în mod substanțial la economia națională. Aceasta 
contribuie la 3,2 % din PIB și generează aproximativ 600 000 de locuri de muncă directe și 
indirecte. Cu toate acestea, gestionarea defectuoasă, monitorizarea deficitară, pescuitul excesiv 
și pescuitul ilegal amenință această resursă critică. Indicele pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) din 2019 plasează Senegalul pe locul 27 (din 38 de țări din Africa) și pe 
locul 78 (din 152 de țări) la nivel mondial. 

Gestionarea durabilă a activităților de pescuit sălbatice reprezintă o prioritate majoră pentru 
guvernul senegalez, iar raportorul consideră că alocarea sprijinului sectorial în temeiul noului 
protocol ar trebui să sprijine următoarele priorități: 

- promovarea gestionării durabile a pescuitului în Senegal, acordându-se o atenție deosebită 
pescuitului local la scară mică; 

- îmbunătățirea monitorizării, a controlului și a supravegherii activităților de pescuit; 

- promovarea dezvoltării capacităților științifice în vederea îmbunătățirii colectării de date 
privind resursele halieutice. 

Raportoarea pentru aviz consideră că protocolul are potențialul de a promova exploatarea 
responsabilă și durabilă a resurselor halieutice în Republica Senegal, în interesul ambelor 
părți. Din acest motiv, raportoarea pentru aviz propune aprobarea protocolului.
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******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea de către Parlament a proiectului 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 (2019-2024).


