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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har, på grundval av de befogenheter den har getts av rådet, på Europeiska 
unionens vägnar förhandlat om förnyelse av det avtal mellan Senegals regering och 
Europeiska ekonomiska gemenskapen om fiske utanför Senegals kust som trädde i kraft den 
1 juni 1981 samt om ett protokoll om fiskemöjligheterna och om den ekonomiska 
ersättningen. Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt avtal och nytt protokoll 
paraferades av förhandlarna den 25 april 2014. Det nya avtalet upphäver och ersätter det 
befintliga avtalet. Avtalet löper på fem år från den dag då det träder i kraft och förlängs 
därefter automatiskt.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i 
Senegals vatten inom ramen för det tillgängliga överskottet, med beaktande av tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) och, 
i teorin, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer 
utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Syftet 
är även att stärka samarbetet mellan EU och Senegal för att främja en politik för hållbart fiske 
och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Senegals fiskezon, i båda parters intresse.

BUDGETKONSEKVENSER: I finansieringsöversikten till avtalsutkastet fastställs ett 
totalbelopp på 9,61 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från 2014 till 
2018 (inklusive administrativa utgifter för avtalets förvaltning, vilket finansieras genom 
budgetposten för specifika program).

Den årliga ekonomiska ersättningen är på

•1 808 000 euro under det första året,

•1 738 000 euro under det andra, tredje och fjärde året, och

•1 668 000 euro under det femte året.

Ersättningen avser följande:

1. En referensfångstmängd på 14 000 ton för tonfisk och en tillåten fångstmängd på 2 000 ton 
för senegalkummel. Ersättningen för dessa fångstmängder ligger på 1 058 000 euro under det 
första året, 988 000 euro under det andra, tredje och fjärde året och 918 000 euro under det 
femte året.

2. Stöd till utveckling av den sektoriella fiskeripolitiken i Senegal på 750 000 euro per år.

Det sektorsstöd som ges genom protokollet bidrar till att uppfylla målen för den nationella 
fiskeripolitiken och i synnerhet Republiken Senegals behov när det gäller att stödja 
forskningen på fiskeriområdet, övervaka och bekämpa olagligt fiske, stödja det småskaliga 
fisket samt att återställa ekosystemen för att göra det möjligt för bestånd med unga exemplar 
att återhämta sig. Om den lokala senegalesiska sektorn hade involverats mer i förhandlingarna 
skulle dock insynen ha ökat.

Beträffande fiske efter kummel uppvisar de senaste vetenskapliga rönen i viss utsträckning 
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motstridiga resultat, men generellt anses att beståndet har överfiskats och att det inte finns 
något, eller ett mycket litet, överskott för EU att fiska. Det är också viktigt att se till att 
förvaltningen av dessa fisken sköts regionalt. 

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska 
unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och 
Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet.

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sin 
lagstiftningsresolution: 

 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet och 
rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 4 i 
protokollet, och även om medlemsstaternas uppfyllande av rapporteringskraven. 

 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, innan protokollet löper ut eller innan 
förhandlingar om att eventuellt förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet 
en efterhandsutvärdering av protokollet, inklusive en kostnadsnyttoanalys.


