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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА 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 – 2019/0226M(NLE))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал, което влезе в сила на 
20 ноември 2014 г.,

– като взе предвид ретроспективната и прогнозната оценка на протокола към 
Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейския съюз и Сенегал,

– 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 съгласно член 43, 
параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и 
член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) (C9-0178/2019),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от ... 2020 г.1 относно проекта 
на решение,

– като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

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

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

A. като има предвид, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал влезе в сила на 20 
ноември 2014 г., че срокът на действие на действащия протокол за прилагане на 
Споразумението изтече на 19 ноември 2019 г. и че на 19 юли 2019 г. беше 
парафиран нов протокол;

Б. като има предвид, че ефективността на последния протокол е задоволителна по 
отношение на улова на риба тон, но че корабите на Общността не са използвали 
част от възможностите за риболов за експлоатацията на дънните дълбочинни 

1 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.
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видове; като има предвид, че уловът на черна мерлуза в сенегалски води 
представлява по-малко от 10% от улова на корабите на Общността в подрегиона;

В. като има предвид, че 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;

Г. като има предвид, че новият протокол се прилага за срок от пет години и 
предвижда възможности за риболов за корабите на Съюза (28 кораба с мрежи 
гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване, 10 кораба, 
съоръжени с въдици, пет кораба с парагади и два траулера) за референтен тонаж 
за риба тон от 10 000 тона годишно и обем на разрешения улов на черна мерлуза 
от 1750 тона годишно;

Д. като има предвид, че финансовото участие възлиза на 3 050 750 EUR годишно, 
разпределени по следния начин: годишна сума в размер на 800 000 EUR за достъп 
до рибните ресурси, 900 000 EUR годишно за изпълнението на секторната 
политика и 1 350 750 EUR годишно, съответстващи на прогнозната стойност на 
таксите, дължими от корабособствениците;

Е. като има предвид, че Сенегал е ратифицирал по-голямата част от международните 
инструменти в областта на международното управление на рибарството;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз и Сенегал си сътрудничат в рамките на 
Споразумението от Котону и че икономическата подкрепа в областта на 
рибарството се предоставя чрез програмата PESCAO, чиято цел е да се подобрят 
управлението на сектора на рибарството и борбата с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран (ННН) риболов;

1. заявява, че протоколът ще предостави възможност за продължаване на тясното 
сътрудничество между Европейския съюз и Сенегал с оглед на гарантирането на 
отговорната експлоатация на рибните ресурси в сенегалски води и на 
подпомагането на усилията на Сенегал с цел развитие на устойчивото управление 
на ресурсите и опазване на морското биологично разнообразие;

2. подкрепя стратегията на Съюза за поддържане на мрежа от споразумения в 
региона с цел допълване на действията в подкрепа на устойчивостта на запасите в 
рамките на регионалните организации за управление на рибарството;

3. отбелязва, че в съответствие със заключенията, съдържащи се в доклада за 
оценка, новият протокол предвижда намаляване на тонажа за черната мерлуза (от 
2000 до 1750 тона годишно) и увеличаване на финансовата помощ за секторна 
подкрепа (150 000 EUR) и на прогнозната стойност на таксите, дължими от 
корабособствениците;

4. отбелязва, че в съответствие с научното становище на Комитета по риболова в 
централната източна част на Атлантическия океан (CECAF) са намалени 
възможностите за риболов за траулерите в открито море (черна мерлуза) с цел да 
се намали смъртността;
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5. взема под внимание съществуващите трудности, с които се сблъсква научното 
наблюдение на експлоатацията на запасите от дънни дълбочинни видове, и 
настоятелно призовава при оценката да се вземе предвид и риболовният натиск на 
флота на трети държави във водите на други крайбрежни държави, като се има 
предвид, че възможностите за риболов в сенегалски води за корабите на Съюза са 
сравнително ограничени;

6. счита, че за да се гарантира достъпът до съществуващите излишъци в сенегалски 
води, е необходимо да се разполага с информация за общото риболовно усилие, и 
призовава Комисията да следи за прилагането на члена относно прозрачността в 
рамките на действащия протокол и при разискванията в рамките на 
компетентните регионални организации за управление на рибарството;

7. отбелязва възможността за преразглеждане на възможностите за риболов и за 
разрешаване на рейсове за проучвателен риболов в сенегалските риболовни зони; 
посреща със задоволство включването на наблюдението на улова чрез 
електронната система за докладване на данните за улова (ERS) и отправя искане 
към Комисията да се погрижи тази система да започне да функционира възможно 
най-бързо;

8. посреща със задоволство факта, че през 2017 г. Сенегал ратифицира 
Споразумението на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за 
мерките на пристанищната държава, като това е положително развитие предвид 
значението на пристанището на Дакар за разтоварването на продукти от риболов;

9. приветства наемането на сенегалски моряци на корабите на Европейския съюз и 
подчертава добрите резултати, постигнати при прилагането на предишния 
протокол; приветства ратифицирането от страна на Сенегал на Конвенция C188 
на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова; призовава Комисията 
редовно да извършва оценка в рамките на заседанията на съвместния комитет на 
ефективността на изпълнението на тази конвенция, и по-специално на условията 
на труд и на заплащане, които са посочени също в протокола;

10. препоръчва, с цел да се гарантира постигането на целите на секторната подкрепа, 
посочени в член 5, и без да се засягат други дейности, извършването на следните 
приоритетни и стратегически действия:

– подобряване на наблюдението, контрола и надзора чрез своевременна 
модернизация на центъра за наблюдение на риболова (ЦНР);

– оказване на подкрепа за усилията на Сенегал в борбата с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов посредством механизъм за 
мониторинг на корабите, ползващи пристанището в Дакар;

– развитие на научния капацитет и събиране на данни за научни изследвания;

– оказване на подкрепа за условията на труд за жените;

– действия в подкрепа на повишаването на стойността на продуктите от 
риболов посредством хоризонтална програма за укрепване на капацитета на 
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операторите в сектора;

– създаване на програми за основно и професионално обучение на моряци 
(обучение по риболовни техники, но също и по безопасност на борда и др.), 
като се обръща особено внимание на обучението на жените, които работят и 
си изкарват прехраната в сектора на рибарството;

– увеличаване на усилията за предотвратяване на забавянето на 
предоставянето на секторна подкрепа от страна на Сенегал;

– популяризиране на действията, финансирани от Съюза, и насърчаване на 
правилното разбиране от страна на риболовните общности и на 
гражданското общество на конкретния принос на протокола към развитието 
на сектора;

11. призовава Комисията да извърши глобално проучване на въздействието на 
двустранните споразумения на Съюза в областта на рибарството, и по-специално 
на ползите, произтичащи от секторната подкрепа и дейността на европейския 
флот във водите на трети държави, за местните икономики (развитие на 
устойчивия риболов, заетост на местно равнище, инфраструктура, социални 
подобрения и др.);

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Сенегал.


