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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Senegalskou republikou a 
Európskou úniou nadobudla platnosť v novembri 2014. Keďže platnosť protokolu pripojeného 
k dohode uplynula v novembri 2019, Európska komisia rokovala o uzavretí nového protokolu 
na obdobie piatich rokov.

Protokol poskytuje plavidlám EÚ rybolovné možnosti v senegalských vodách na základe 
najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej 
komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V novom protokole sa zohľadňujú 
výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2019), z ktorého vyplynulo, že 
odvetvie rybolovu tuniakov a lovu vlečnou sieťou Únie má veľký záujem o rybolov v Senegale 
a že obnovenie protokolu prispeje k posilneniu monitorovania, kontroly a dohľadu, ako aj k 
lepšiemu riadeniu rybárstva v tomto regióne.

V protokole sa predpokladá zníženie celkového povoleného výlovu merlúzy v porovnaní s 
predchádzajúcim protokolom (pokles z 2 000 na 1 750 ton), pričom sa znižuje aj referenčná 
tonáž pre tuniaka tak, aby sa zhodovala s minulými úlovkami (pokles zo 14 000 na 10 000 ton). 
Protokol okrem toho obsahuje opatrenia na obmedzenie úlovkov morských vtákov a morských 
cicavcov a posilnenie úlohy vedeckých pozorovateľov.
 
Finančný príspevok vyčlenený na protokol predstavuje 1 700 000 EUR ročne. Táto celková 
suma je rozdelená na ročnú sumu 800 000 EUR na prístup k zdrojom a sumu 900 000 EUR na 
rozvoj senegalskej rybárskej politiky, čo v porovnaní s predchádzajúcim protokolom 
predstavuje zvýšenie odvetvovej podpory o 20 %.  

Odvetvie rybárstva má v Senegale kľúčový význam. Ryby sú v krajine primárnym zdrojom 
živočíšnych bielkovín a rybárstvo významným spôsobom prispieva k národnej ekonomike. 
Produkuje 3,2 % HDP a vytvára približne 600 000 priamych a nepriamych pracovných miest. 
Tento zásadný zdroj je však ohrozený v dôsledku nedostatočného riadenia, slabého 
monitorovania a nadmerného a nezákonného rybolovu. V indexe nezákonného, nenahláseného 
a neregulovaného rybolovu za rok 2019 sa Senegal zaradil na 27. miesto (z 38 afrických krajín) 
a na 78. miesto (zo 152 krajín) na celom svete.  

Udržateľné riadenie lovu voľne žijúcich druhov rýb je pre senegalskú vládu vysokou prioritou 
a spravodajkyňa sa domnieva, že prostredníctvom príspevku z odvetvovej podpory v rámci 
nového protokolu by sa mali podporovať tieto priority: 

– podnecovať udržateľné riadenie rybárstva v Senegale s osobitným dôrazom na miestny 
maloobjemový rybolov; 

– zintenzívniť monitorovacie a kontrolné činnosti a činnosti dohľadu;    

– podnecovať rozvoj vedeckých kapacít s cieľom zlepšiť zber údajov o rybolovných zdrojoch. 

Spravodajkyňa zastáva názor, že protokol má potenciál podporiť zodpovedné a udržateľné 
využívanie rybolovných zdrojov v Senegalskej republike v záujme oboch strán. Z tohto 
dôvodu spravodajkyňa navrhuje, aby bol protokol schválený.
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Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou (2019 – 
2024).


