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KORTFATTAD MOTIVERING

Avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen 
trädde i kraft i november 2014. Eftersom dess åtföljande protokoll hade ett slutdatum i 
november 2019 förde kommissionen förhandlingar i syfte att ingå ett protokoll som omfattar 
en ny period på fem år.

Protokollet erbjuder fiskemöjligheter för unionsfartyg i Senegals vatten, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och med iakttagande av rekommendationerna från 
Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det nya protokollet 
beaktar resultaten från en utvärdering av det tidigare protokollet (2014–2019), där det 
konstaterades att unionens tonfisk- och trålfiskesektor hade ett stort intresse av att bedriva 
fiskeverksamhet i Senegal och att ett nytt protokoll skulle förbättra uppföljningen, kontrollen 
och övervakningen samt bidra till en bättre förvaltning av fisket i regionen.

Jämfört med det föregående protokollet föreskriver det nya protokollet lägre totala tillåtna 
fångstmängder för kummel (en minskning från 2 000 ton till 1 750 ton), och 
referensfångstmängden för tonfisk har också minskats för att göra den förenlig med de 
historiska fångsterna (en minskning från 14 000 till 10 000 ton). Dessutom innehåller 
protokollet åtgärder för att begränsa fångsterna av havsfåglar och havslevande däggdjur och 
för att stärka de vetenskapliga observatörernas roll.
 
Den ekonomiska ersättning som tilldelas protokollet uppgår till 1 700 000 euro per år. Detta 
belopp delas upp i ett årligt belopp på 800 000 euro för tillträde till resurserna och 
900 000 euro för utvecklingen av Senegals fiskeripolitik, vilket innebär en ökning av 
sektorsstödet med 20 % jämfört med det tidigare protokollet.  

Fiskerisektorn är av avgörande betydelse för Senegal. Fisken är en viktig källa till animaliskt 
protein i landet och fisket ger ett betydande bidrag till den nationella ekonomin. Dess andel av 
BNP är 3,2 % och sektorn skapar omkring 600 000 direkta och indirekta arbetstillfällen. Dålig 
förvaltning, svag övervakning, överfiske och olagligt fiske hotar dock denna viktiga resurs. 
Enligt indexet för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) för 2019 ligger 
Senegal på 27:e plats (av 38 länder i Afrika) och på 78:e plats (av 152 länder) i hela världen.  

Hållbar förvaltning av vilda fiskebestånd är en prioriterad fråga för den senegalesiska 
regeringen, och föredraganden anser att sektorsstödet enligt det nya protokollet bör stödja 
följande prioriteringar: 

– Främjande av en hållbar förvaltning av fisket i Senegal, med särskilt beaktande av det lokala 
småskaliga fisket. 

– Bättre uppföljning, kontroll och övervakning av verksamheten.    

– Främjande av utvecklingen av vetenskaplig kapacitet för att förbättra insamlingen av 
uppgifter om fiskeresurserna. 

Föredraganden anser att protokollet kan främja ett ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av 
fiskeresurserna i Republiken Senegal i båda parters intresse. Av detta skäl rekommenderar 
föredraganden att protokollet godkänns.
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Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om 
genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Republiken Senegal och 
Europeiska unionen (2019–2024).


