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PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med 
Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13484/2019),

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o 
trajnostnem ribolovu, ki je začel veljati 20. novembra 2014,

– ob upoštevanju ocene protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med 
EU in Republiko Senegal, ki upošteva pretekle in bodoče vidike,

– ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in 
Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (13483/2019),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2), 
členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v), in členom 218(7) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) (C9-0178/2019),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... 20201 o osnutku sklepa,

– ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

A. ker je Sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem 
ribolovu začel veljati 20. novembra 2014, ker se je veljavnost sedanjega protokola o 
izvajanju sporazuma iztekla 19. novembra 2019 in ker je bil 19. julija 2019 parafiran 
nov protokol;

B. ker je bil zadnji protokol sicer dovolj učinkovit za ulov tuna, vendar plovila Unije niso v 
celoti izčrpala vseh ribolovnih možnosti za globokomorske pridnene vrste; ker ulov 
globokomorskega osliča v senegalskih vodah predstavlja manj kot 10 % ulova Unije v 
tej podregiji;

C. ker je dejavnost ribiških plovil Unije omejena na ribolovna območja na odprtem morju, 
zaradi česar skoraj ni interakcije s sektorjem senegalskega malega ribolova in ni 
ogroženo njihovo ekonomsko preživljanje;

D. ker bo novi protokol sklenjen za obdobje petih let in so v njem za plovila Unije (28 
zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko, 10 plovil za ribolov z ribiško palico, 5 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.
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plovil s parangalom in 2 plovili z vlečno mrežo) previdene ribolovne možnosti, ki 
ustrezajo referenčni tonaži 10.000 ton na leto za tuna in dovoljenem ulovu 750 ton na 
leto za senegalskega osliča;

E. ker finančni prispevek znaša 3.050.750 EUR na leto, razdeljen pa je takole: letni znesek 
v višini 800.000 EUR za dostop do virov, 900.000 EUR letno za izvajanje sektorske 
politike in 1.350.750 EUR na leto, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih 
morajo lastniki plovil plačati za dovoljenja za ribolov;

F. ker je Senegal ratificiral večino mednarodnih instrumentov za mednarodno upravljanje 
ribištva;

G. ker Evropska unija in Senegal sodelujeta v splošnem okviru Sporazuma iz Cotonouja in 
ker se finančna podpora v ribiškem sektorju izvaja prek programa PESCAO, katerega 
cilj je izboljšati upravljanje ribiškega sektorja in odpraviti nezakoniti, neprijavljeni in 
neregulirani ribolov;

1. potrjuje, da bosta Evropska unija in Senegal na podlagi protokola lahko še naprej tesno 
sodelovala, tako zagotavljala odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v senegalskih 
vodah in podprla prizadevanje te države za nadaljnji razvoj trajnostnega upravljanja 
virov in zaščito morske biotske raznovrstnosti;

2. podpira strategijo Unije, da ima v regiji sklenjenih več sporazumov, s čimer se 
dopolnjujejo ukrepi, ki spodbujajo trajnost virov, znotraj regionalnih ribiških 
organizacij;

3. ugotavlja, da se je količina ulova za senegalskega osliča v novem protokolu v skladu s 
sklepi iz ocenjevalnega poročila zmanjšala (z 2000 na 1750 ton na leto) in sta se 
povečala finančni prispevek za podporo ribiškemu sektorju (za 150.000 EUR) ter 
ocenjeni znesek pristojbin, ki jih morajo plačati lastniki plovil;

4. ugotavlja, da so se zmanjšale ribolovne možnosti za globokomorska plovila z vlečno 
mrežo (senegalski oslič), kar je v skladu z znanstveno oceno Odbora za ribištvo za 
vzhodni srednji Atlantik (CECAF), da bi zmanjšali smrtnost;

5. se zaveda, da je težko znanstveno spremljati upravljanje globokomorskih pridnenih 
virov in vztraja, da se pri ocenjevanju upošteva tudi ulov flot iz tretjih držav v vodah 
drugih obalnih držav, saj so ribolovne možnosti, ki so ribiškim plovilom Unije na voljo 
v senegalskih vodah, sorazmerno omejene;

6. meni, da mora biti za dostop do presežkov v senegalskih vodah splošno znan ribolovni 
napor, in poziva Komisijo, naj bedi nad tem, da se bodo spoštovale določbe o 
preglednosti v okviru sedanjih protokolov in pri pogovorih v pristojnih regionalnih 
ribiških organizacijah;

7. je seznanjen z možnostjo pregleda ribolovnih možnosti in dogovora o poskusnih 
ribolovnih dejavnosti na senegalskih ribolovnih območjih; pozdravlja, da se bo ulov 
zdaj spremljal s sistemom elektronskega poročanja (ERS); poziva Komisijo, naj poskrbi, 
da bo začel sistem čim prej delovati;
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8. pozdravlja, da je Senegal leta 2017 ratificiral Sporazum FAO o ukrepih države 
pristanišča, kar je smiselno, ker ima pristanišče Dakar velik pomen pri iztovarjanju 
ribiških proizvodov;

9. ocenjuje, da je vkrcavanje senegalskih mornarjev na plovila Evropske unije pozitivno in 
potrjuje dobre rezultate pri izvajanju predhodnega protokola; pozdravlja, da je Senegal 
ratificiral Konvencijo C188 Mednarodne organizacije dela o delu v ribiškem sektorju; 
poziva Komisijo, naj na sestankih mešanega odbora redno ocenjuje, ali se konvencija, 
zlasti pogoji dela in plačni pogoji, ki so navedeni tudi v protokolu,  spoštujejo;

10. ne glede na druge dejavnosti priporoča naslednje prednostne in strateške ukrepe, da bi 
lahko uresničili cilje o podpori ribiškemu sektorju v skladu s členom 5:

– izboljšanje spremljanja in nadzora s hitro posodobitvijo centra za spremljanje 
ribištva;

– podpora prizadevanjem Senegala v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu z uvedbo kontrole ladij, ki redno vplujejo v pristanišče 
Dakar;

– izgradnja znanstvenih zmogljivost in zbiranje podatkov za znanstvene raziskave;

– podpiranje primernih pogojev dela za ženske;

– ukrepi za predelavo ribiških proizvodov s horizontalnim programom krepitve 
zmogljivosti akterjev v sektorju;

– uvedba programov za osnovno in strokovno usposabljanje mornarjev 
(usposabljanje za ribolovne tehnike, pa tudi za varnost na krovu itd.), pri čemer je 
treba nameniti posebno pozornost usposabljanju žensk, ki živijo od ribištva in 
delajo v tem sektorju;

– večja prizadevanja Senegala za pravočasno izvrševanje posebne sektorske 
finančne podpore;

– večja prepoznavnost ukrepov, ki jih financira Unija, in prizadevanje za večjo 
ozaveščenost ribiških skupnosti in civilne družbe o tem, kako protokol dejansko 
prispeva k nadaljnjemu razvoju sektorja;

11. poziva Komisijo, naj izvede obsežno študijo učinkov dvostranskih ribolovnih 
sporazumov Unije in se pri tem osredotoči zlasti na koristi, ki jih sektorska podpora in 
dejavnosti evropske flote v vodah tretjih držav prinašajo lokalnemu gospodarstvu 
(izgradnja trajnostnega ribolova, lokalna delovna mesta, infrastruktura, socialne 
izboljšave itd.);

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic in Republike Senegal.


