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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (13484/2019),

— като взе предвид протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република 
Сенегал (13483/2019),

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с 
член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(C9-0178/2019),

— като взе предвид своята незаконодателна резолюция относно проекта на решение,

— като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

— като взе предвид становищата на комисията по развитие и комисията по бюджети,

— като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Сенегал.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз подписа редица споразумения за партньорство в областта на 
рибарството и протоколи към тях с трети държави. Чрез споразуменията за 
партньорство в областта на рибарството Съюзът предоставя финансова и техническа 
подкрепа в замяна на права на риболов по отношение на излишъка от запаси в 
изключителната икономическа зона на страната при условия, които се регулират по 
правен път. Тези споразумения също така поставят акцент върху опазването на 
ресурсите и устойчивостта на околната среда, като гарантират, че всички кораби на 
Съюза подлежат на едни и същи правила за контрол и прозрачност, и подкрепят 
политиката на страната партньор
в областта на устойчивото рибарство. Същевременно във всички протоколи към
споразуменията в областта на рибарството беше включена клауза относно зачитането 
на правата на човека.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал 
и Европейския съюз1 (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 20 ноември 
2014 г.2 и оттогава се подновява с мълчаливо съгласие. Срокът на действие на текущия 
протокол изтече на 19 ноември 2019 г. 

Въз основа на съответните указания за водене на преговори3 Комисията проведе 
преговори с правителството на Република Сенегал (наричана по-долу „Сенегал“) с цел 
сключване на нов протокол към споразумението. На 19 юли 2019 г., след 
приключването на тези преговори, беше парафиран нов протокол. Той се прилага за 
срок от пет години, считано от датата на временното му прилагане, т.е. от датата на 
подписването му, както е посочено в член 16 от него.

В съответствие с приоритетите на реформата на политиката в областта на рибарството4 
новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Европейския съюз 
във водите на Сенегал въз основа на най-добрите налични научни становища и при 
спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (ICCAT). Чрез новия протокол се вземат предвид резултатите от 
оценката на последния протокол (2014—2019 г.) и от прогнозната оценка на това дали 
следва да се сключи нов протокол. И двете оценки бяха изготвени от външни експерти. 
Протоколът също така позволява на Европейския съюз и на Сенегал да работят в по-
тясно сътрудничество, за да насърчават отговорното използване на рибните ресурси в 
сенегалски води и да подкрепят усилията на Сенегал да развива своята синя икономика 
в полза и на двете страни.

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

— 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко 
замразяване,

1 ОВ C 304, 23.10.2014 г., стр. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=bg
3 Приети от Съвета по селско стопанство и рибарство на 15 юли 2019 г.
4 ОВ C 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

https://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=bg
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— 10 кораба, съоръжени с въдици; 
— 5 кораба с парагади, 
— 2 траулера.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 1 700 000 EUR и е въз 
основа на:

а) сума в размер на 800 000 EUR, свързана с достъпа до рибните ресурси, по-
специално за референтен тонаж от 10 000 тона риба тон годишно, и с обем на 
разрешения улов на черна мерлуза от 1750 тона годишно, което е по-ниска 
стойност в сравнение с обема в настоящия протокол (2000 тона); 

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 
Сенегал в размер на 900 000 EUR годишно за целия срок на действие на 
протокола. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в 
областта на устойчивото управление на рибните ресурси на Сенегал за целия 
срок на действие на протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се 
определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред 
„Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото 
на годината5.

Секторът на рибарството генерира за икономиката на Сенегал приблизително 2% от 
БВП, а износът на продукти от риболов представлява 16% от общия износ на страната. 
Счита се, че рибарството е сектор, който се разраства и който може да допринесе за 
постигането на целите на националния план за развитие (Plan Sénégal Émergent), 
служещ като пътна карта за националната политика в средносрочен и дългосрочен 
план. Това е в допълнение към значителните усилия, които страната полага с оглед на 
изпълнението на критериите за устойчивост на околната среда.

Европейският съюз и Сенегал си сътрудничат в рамките на Споразумението от Котону. 
Икономическата подкрепа за рибарството се предоставя чрез програмата „Регионална 
инициатива“, и по-конкретно чрез програмата PESCAO, която има за цел да подобри 
управлението на сектора на рибарството и борбата с незаконния риболов (незаконен, 
недеклариран и нерегулиран риболов, или „ННН риболов“), с бюджет от 15 милиона 
евро за периода 2018—2024 г.

Уловът на черна мерлуза в риболовната зона на Сенегал и в риболовните зони на 
съседните държави е допринесъл за увеличаването на риболовния натиск върху тези 
запаси. Съгласно научното становище на Комитета по риболова в централната източна 
част на Атлантическия океан (CECAF) уловът на черна мерлуза е в границите на 
устойчивостта, но в оценката се съдържа препоръка за намаляване на допълнителния 
улов на черна мерлуза с цел понижаване на смъртността от риболов. При преговорите 
по настоящия протокол беше договорено тези указания да се включат в него.

5 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по 
бюджетни въпроси (2013/C 373/01).
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Дейността на риболовните кораби на Съюза се ограничава до риболовните зони в 
открито море, което свежда до минимум тяхното взаимодействие със сенегалските 
дребномащабни риболовни кораби и не подкопава способността на сенегалските 
рибари да си изкарват прехраната. Наблюдава се взаимодействие между флотовете на 
Съюза и на Сенегал предимно при риболова с траулери в открито море; има 3 или 4 
сенегалски траулери, които активно извършват дейност и чийто максимален улов е 
двойно по-висок от общия допустим улов от 2000 тона, приложим за траулерите на 
Съюза.
В прогнозната оценка на последния протокол (2014—2019 г.) се посочва, че като цяло 
той е бил ефикасен по отношение на постигането на целта си да допринесе за 
устойчивата експлоатация на ресурсите в риболовната зона на Сенегал, и се препоръчва 
сключването на нов протокол.


