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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende 
gennemførelsesprotokol 
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2014)0518),

– der henviser til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Senegal (00000/2014),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, 
stk. 2, artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C8-0000/2014),

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 
artikel 108, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og 
Udviklingsudvalget (A8-0000/2014),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra 
møderne i den i artikel 7 i aftalen nævnte Blandede Komité samt det i artikel 4 i den nye 
protokol nævnte flerårige sektorprogram;

3. opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Parlamentets repræsentanter som 
observatører på Den Blandede Komités møder;

4. opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes 
forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet og Rådet en 
fuldstændig rapport om gennemførelsen;

5. anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser 
straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye 
protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union 
og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Senegals regering og 
parlament.
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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Republikken Senegal er en kyststat i Vestafrika og deler maritim grænse med Republikken 
Guinea-Bissau, Republikken Gambia, Kap Verde-øerne og Den Islamiske Republik 
Mauretanien. Udover de maritime grænser med Mauretanien i nord og Guinea-Bissau i syd er 
Republikken Senegals maritime grænser definerede og aftalt.

Senegal har en befolkning på 12 millioner mennesker med et årligt vurderet forbrug på ca. 25 
kg pr. indbygger. Havnen i Dakar er Senegals handelshavn og har international betydning 
pga. sin geografiske beliggenhed. Der er blevet registreret en stabil vækst i Senegals økonomi 
på 4 % i løbet af 2012, som er blevet understøttet af dets primære sektorer minedrift og 
udvinding samt handels-, hotel- og cateringsektorerne, med ca. 1,3 % af BNP for 
fiskeindustrien. Selvom landet fik en reduktion i den offentlige gæld i 2000 i henhold til 
gældsinitiativet for højtforgældede fattige lande (HIPC), som var et program, der var iværksat 
af IMF og Verdensbanken i fællesskab, har landet stadig et betydeligt budgetunderskud på 
670 mio. EUR, ca. 6,5 % af BNP. Selvom det lykkedes for Senegal at øge sin eksport med 
16,4 % i 2011 sammenlignet med 2010, med en stigning i fiskeeksporten på 13,5 %, er dets 
handelsbalance stadig negativ pga. stigningen i priserne for olie, ris, animalsk olie og hvede, 
som fik importen til at stige med 15,8 % sammenlignet med 2010.

Forbindelserne på fiskeriområdet mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal 
begyndte den 1. juni 1981, og fornyede protokoller er blevet undertegnet i 2002 og udløb i 
2006, hvilket resulterede i en alvorlig nedgang i antallet af notfartøjer til tunfangst i de 
senegalesiske farvande med 2 ud af 18 notfartøjer fra EU, der stadig kan fiske i området. I 
denne forbindelse tillod Rådet Europa-Kommissionen at forhandle en fornyelse af aftalen 
mellem Republikken Senegal og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som resulterede i 
et forslag om en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri (en ny aftale og protokol).

Kommissionen har foreslået, at Rådet indgår aftalen og protokollen (COM (2014)0518), som 
tager sigte på at skabe en ny samarbejdsramme mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Senegal. Et af principperne i aftalen skaber fælles spilleregler for EU-flåder ved 
at erklære, at Senegal forpligter sig til ikke at give mere favorable betingelser til andre flåder 
end dem, der er nævnt i aftalen, da skibene har de samme karakteristika og anvendes til de 
samme arter. Indgåelsen af aftalen og protokollen er betinget af Europa-Parlamentets 
godkendelse.

Det vigtige for Europa-Parlamentet i forbindelse med, hvorvidt det skal godkende den nye 
aftale og protokol, er, om disse indeholder:

1. en rimelig økonomisk ordning i betragtning af de foreliggende fiskerimuligheder

2. et grundlag for bevarelse og en bæredygtig forvaltning af de relevante fiskebestande 

samt

3. tilstrækkelig støtte og rimelige betingelser for den lokale fiskerisektor



PR\1041234DA.doc 7/9 PE541.517v02-00

DA

Analyse af den nye protokol

De vigtigste elementer i den nye protokol er:
 Protokollens varighed er 5 år ifølge artikel 12.

 Det samlede vurderede finansielle bidrag er 13 930 000 EUR, som fordeles på 

følgende måde: a) 8 690 000 EUR, finansielt bidrag fordelt mellem årlig finansiel 

erstatning og støtte til Senegals fiskeripolitik, til en referencemængde til stærkt 

vandrende fiskearter på 14 000 ton pr. år, b) 5 240 000 EUR, svarende til vurderede 

afgifter, der skal betales af ejerne af fartøjerne for fiskeritilladelserne. 

 Fiskerimuligheder: Der vil blive tilladt tre slags fiskefartøjer i Senegalesisk farvand –

28 notfartøjer til tunfiskeri, 8 stang- og linefartøjer og 2 trawlere (til senegalesisk 

kulmule). 

 Fartøjerne skal fordeles mellem medlemsstaterne som følger: 

o notfartøjer til tunfiskeri – Spanien 16 fartøjer, Frankrig 12 fartøjer

o stang- og linefartøjer – Spanien 7 fartøjer, Frankrig 1 fartøj

o trawlere – Spanien 2

 Hvis referencemængden for stærkt vandrende fiskearter for Den Europæiske Union 

skal overskrides, skal det årlige finansielle bidrag øges til 55 EUR for det første år, 50 

EUR for det andet, tredje og fjerde år og 45 EUR for det femte år for hvert ton, der 

fanges.

 Notfartøjerne til tunfiskeri og stang- og linefartøjer skal betale en afgift for hvert ton, 

de fanger i senegalesisk farvand fra 55 EUR det første år og op til 70 EUR det femte 

år. Samtidig skal der betales en fast afgift for fiskeritilladelsen: a) for notfartøjer til 

tunfiskeri fra 13 750 EUR for 250 ton fisk pr. år i protokollens første år og en stigning 

til 17 500 EUR for 250 ton fisk det femte år, b) for stang- og linefartøjer fra 8 250 

EUR for 150 ton fisk pr. år i protokollens første år og en stigning til 10 500 EUR for 

150 ton fisk pr. år det femte år.

Mellem juli og september 2013 blev der gennemført en forhåndsevaluering, og den 
blev suppleret med en regional rapport samme år om tunfiskeri i Atlanterhavet. 
Rapporten konkluderede, at det nye partnerskab ville være en fordel for begge parter 
og hjælpe Republikken Senegal og Den Europæiske Union med at skabe nye job. 
Rapporten konkluderede også, at havnen i Dakar og industrien, der har forbindelse til 
fiskeri, ville kunne nyde godt af og udvikle sig pga. dette nye partnerskab.

Andelen af fiskeri i den senegalesiske økonomi er kun 1,3 % af 
realbruttonationalindkomsten og 136 mio. EUR ud af 1,7 mia. EUR eksport. 
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Rapporten anfører, at den samlede mængde af fiskeriprodukter, der er blevet 
eksporteret af Senegal til EU (mest frostvarer), var på ca. 40 000 ton i 2011. Senegal 
spiller også en større rolle med hensyn til landing af ikkeindustrielle og industrielle 
maritime fiskeriprodukter med ca. 400 000 ton landede produkter, hvoraf 90 % 
kommer fra ikkeindustrielt fiskeri, medens industrielt fiskeri udgør mindre end 50 000 
ton af de landede produkter.

Som følge af den manglende fornyelse af protokollen i 2006 fik kun få stang- og 
linefartøjer lov til at fiske tun i senegalesiske farvande af og til, og protokollen, der 
underskrives årligt af de spanske og franske skibsrederes foreninger, fastslog, at al 
fangst skal landes i Senegal med henblik på at forsyne de lokale 
forarbejdningsvirksomheder og konservesfabrikker. Når man tager i betragtning, at 
senegalesiske stang- og linefartøjer, der er aktive i området, ikke er tvunget til at 
forsyne den lokale industri, og at den største konservesfabrik i Senegal blev købt af en 
asiatisk investor, som planlægger at udvikle den med henblik på at øge produktionen 
fra 20 000 ton pr. år til 80 000, vil behovet for råmaterialer sandsynligvis stige.

Den nye aftale indeholder detaljerede bestemmelser om suspension og/eller opsigelse 
af protokollen. Artikel 13 og 14 fastslår tydeligt overtrædelser af 
menneskerettighederne (artikel 13) og manglende opfyldelse af forpligtelser, som 
parterne har påtaget sig med hensyn til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri (artikel 14).

Bilaget til protokollen indeholder EU's forpligtelse, der pålægger EU-fartøjer, der 
fisker i senegalesiske farvande, at ansætte mindst 20 % sømænd fra Senegal eller 
AVS-lande. Denne bestemmelse finder anvendelse på alle typer fiskerfartøjer og kun 
på de sømænd, der arbejder i fiskesæsonen. ILO-erklæringen om grundlæggende 
principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet er omfattet af protokollen og skal 
finde anvendelse på senegalesiske sømænd og sømænd fra AVS-lande, der er 
påmønstret fartøjet.

Ordførerens bemærkninger og konklusioner

Under hensyntagen til den senegalesiske økonomis muligheder for at nyde godt af en 
bedre udnyttelse af de tilgængelige bestande i overensstemmelse med principperne om 
bæredygtigt fiskeri og de bedste praksisser i industrien, er det ordførerens mening, at 
den nye aftale og protokol er i begge parters interesse.

Endvidere vil det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem og samarbejdet mellem 
EU og Republikken Senegal med hensyn til overvågning og sporing af fartøjer i 
senegalesiske farvande hjælpe de lokale myndigheder med at fremskynde deres 
bekæmpelse af ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri.

I forbindelse med en større efterspørgsel efter råprodukter til konservesfabrikkerne i 
Senegal vil fartøjer under EU-flag også have store muligheder for at øge deres 
økonomiske aktiviteter i regionen. Dette vil også kunne hjælpe lokale sømænd, som i 
henhold til protokollens bestemmelser vil være en del af mandskabet på EU-fartøjer. 
Også EU-flåden i regionen, der består af 14 spanske og 9 franske notfartøjer, som er 
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aktive i Atlanterhavet og tilbagevendt til den vestafrikanske region for nylig inden for 
rammerne af protokollerne og aftalerne mellem EU og Mauretanien, Guinea-Bissau, 
Kap Verde og Gambia. Fartøjerne vil også nyde godt af fornyelsen af protokollen og 
aftalen med Senegal, fordi dette vil gøre det muligt for dem at dække fiskeriområdet 
som supplement til deres primære fangst.

Endvidere viser eksperters seneste analyser, at bestanden af den senegalesiske kulmule 
i senegalesiske farvande ikke er fuldt udnyttet. Eksperter konkluderer, at en fangst på 
2 000 ton af bundfiskearter uden at lægge for meget pres på bestanden kan være en del 
af en yderligere aftale mellem EU og Republikken Senegal. Kvoten af bundfiskearter 
kan dækkes af bare to trawlere, hvis aktivitet også vil blive reguleret af den nye aftale 
og den nye protokol. Analysen viser, at der skal være nogle betingelser vedrørende 
mængden af bifangst. Det vurderes, at en bifangst på 580 ton for hele EU-kvoten til
bifangst inden for kulmulefiskeri ikke bør tillades.

På baggrund af de tilgængelige bestande og udsigten til fremtidigt samarbejde om 
andre fisketyper såvel som muligheden for at udvikle den lokale fiskeindustri i 
partnerskab med EU-fartøjer og også forsyne EU-markedet med fiskeprodukter af god 
kvalitet, som gør den nye fiskeripartnerskabsaftale og protokol interessante for begge 
parter, anbefaler ordføreren Europa-Parlamentets godkendelse.


