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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2014)0518),

– tekintettel az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati 
partnerségi megállapodásra (00000/2014),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésének és 
218. cikke (6) bekezdése a) pontjának és 218. cikke (7) bekezdésének értelmében a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0000/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 
albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására, valamint a Költségvetési Bizottság és a 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0000/2014),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 7. cikke 
értelmében létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, 
valamint az új jegyzőkönyv 4. cikkében említett többéves ágazati programot;

3. kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő 
részvételét a vegyes bizottság ülésein;

4. kéri a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására 
irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról; 

5. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének 
(2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) 
bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen 
tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások 
valamennyi szakaszában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Szenegáli Köztársaság kormányának és 
parlamentjének.
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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A Szenegáli Köztársaság Afrika nyugati részén található parti állam, mely a Bissau-guineai 
Köztársasággal, a Gambiai Köztársasággal, a Zöld-foki-szigetekkel és a Mauritániai Iszlám 
Köztársasággal rendelkezik közös tengeri határokkal. A Szenegáli Köztársaság tengeri 
határait megállapodások rögzítik és határozzák meg, ez alól csak a Mauritániai Iszlám 
Köztársasággal közös északi, és a Bissau-guineai Köztársasággal közös déli tengeri határai 
képeznek kivételt.

Szenegál lakossága 12 millió fő, becsült halfogyasztása mintegy 25kg/fő/év.  A dakari kikötő 
Szenegál kereskedelmi kikötője, mely földrajzi elhelyezkedésénél fogva nemzetközi 
jelentőségű. A szenegáli gazdaság 2012-ben 4%-os, tartós növekedést mutatott, amely 
elsődleges ágazatai – bányászat és kitermelés, valamint a kereskedelmi, szállodai és 
vendéglátási ágazat –eredményein alapul, a halászati ágazat pedig a GDP mintegy 1,3%-át 
teszi ki. Bár az ország államadósságát 2000-ben a súlyosan eladósodott szegény országokra 
(HIPC) irányuló kezdeményezés (az IMF és a Világban által közösen kezdeményezett 
program) keretében csökkentették, még mindig jelentős, a GDP mintegy 6,5%-át kitevő, 670 
millió eurós hiánnyal rendelkezik. Habár 2011-ben exportját 2010-hez képest 16,4%-kal 
növelte, melyen belül a halászati export 13,5%-kal növekedett, Szenegál kereskedelmi 
mérlege a kőolaj, a rizs, az állati eredetű olajok és a búza árának növekedése miatt továbbra is 
negatív, ami 2010-hez képest 15,8%-os importnövekedést eredményezett.

A Szenegáli Köztársaság és az Európai Unió közti halászati együttműködés 1981. június 1-jén 
vette kezdetét, majd 2002-ben megújított jegyzőkönyvek kerültek aláírásra, melyek 2006-ban 
érvényüket vesztették, és ennek következtében jelentősen csökkent a szenegáli vizeken az 
erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajók száma: 18 uniós tonhalászhajóból csak 2 volt képes 
folytatni a munkát. Ezzel összefüggésben a Tanács engedélyezte az Európai Bizottságnak, 
hogy tárgyaljon a Szenegáli Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség közti 
megállapodás megújításáról, és ennek eredményeként jött létre az új, fenntartható halászati 
partnerségi megállapodásra irányuló javaslat (új megállapodás és jegyzőkönyv). 

A Bizottság azt javasolta, hogy a Tanács írja alá a megállapodást és a jegyzőkönyvet (COM 
(2014) 518), mely az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közti együttműködés új 
keretének létrehozását célozza. A megállapodás egyik alapelve egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít az uniós flották számára annak megállapításával, hogy a szenegáli fél kötelezettséget 
vállal arra, hogy más flották számára nem biztosít a megállapodásban lefektetetteknél 
kedvezőbb feltételeket, amennyiben a hajók ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek és 
ugyanazokra a fajokra halásznak. A megállapodás és a jegyzőkönyv megkötéséhez az Európai 
Parlament egyetértése szükséges.

Az Európai Parlamentnek az új megállapodással és jegyzőkönyvvel való egyetértés 
elbírálásához azt kell megvizsgálnia, hogy ezen aktusok:

1. a rendelkezésre bocsátott halászati lehetőségekhez mérten ésszerű gazdasági 

ellentételezést biztosítanak-e;
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2. biztosítják-e az érintett halállományok megőrzésének és fenntartható kiaknázásának 

alapját; valamint

3. megfelelő támogatást és elégséges feltételeket biztosítanak-e a helyi halászati ágazat 

számára.

Az új jegyzőkönyv vizsgálata

Az új jegyzőkönyv fő elemei a következők:
 A jegyzőkönyv 12. cikkének megfelelően érvényességének ideje 5 év.

 A teljes pénzügyi hozzájárulás becsült összege 13 930 000 euró, amely az alábbiak 

szerint oszlik meg: a) 8 690 000 euró – éves pénzügyi ellentételezés és támogatás a 

szenegáli halászati politika számára, a nagy távolságra vándorló fajokra vonatkozó, 

évi 14000 tonnás referenciamennyiségre; b) 5 240 000 euró – az összeg 

hajótulajdonosok által a halászati hatóságoknak fizetendő illetékek becsült összegének 

felel meg. 

 Halászati lehetőségek: a hajók három kategóriája kap engedélyt arra, hogy a szenegáli 

vizeken halásszon – 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó, 8 horgászbotos és felszíni 

horogsoros halászhajó, valamint 2 vonóhálós halászhajó (amelyek szenegáli tőkehalra 

halásznak).  

 A hajók tagállamok szerinti eloszlása a következő: 

o kerítőhálós tonhalhalászhajók - Spanyolország 16 hajó, Franciaország 12 hajó;

o horgászbotos és felszíni horogsoros halászhajók - Spanyolország 7 hajó, 

Franciaország 1 hajó;

o vonóhálós halászhajók - Spanyolország 2 hajó. 

 Amennyiben túllépnék az Európai Unió számára megállapított, nagy távolságra 

vándorló fajokra vonatkozó referenciamennyiséget, az éves pénzügyi hozzájárulás 

minden kifogott tonna után 55 euróval növekszik az első évben, 50 euróval a második, 

harmadik és negyedik évben, és 45 euróval az ötödik évben.   

 A kerítőhálós tonhalhalászhajók és horgászbotos és felszíni horogsoros halászhajók a 

szenegáli vizeken kifogott minden tonna hal után 55 eurós díjat fizetnek az első évben, 

ami az ötödik évre 77 euróra emelkedik. Ugyanakkor a halászati engedélyért 

átalányárat kell majd fizetni: a) A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében ez 13 750 

eurónál kezdődik majd évi 250 tonna hal után a jegyzőkönyv alkalmazásának első 

évében, és 17 500 euróra emelkedik minden 250 tonna kifogott hal után az ötödik 

évben; b) a horgászbotos és felszíni horogsoros halászhajók esetében az átalány 8 250 
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eurónál kezdődik majd évi 150 tonna hal után a jegyzőkönyv alkalmazásának első 

évében, ami az ötödik évben 10 500 euróra emelkedik minden 150 tonna kifogott hal 

után.

2013 július és szeptember között előzetes értékelésre került sor, melyet egy 
ugyanabban az évben készített, az atlanti-óceáni tonhalhalászatról szóló regionális 
jelentés egészít ki. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy az új partnerség előnyös 
volna mindkét fél számára, mivel mind Szenegált, mind az Európai Uniót segítené az 
új munkahelyek létrehozásában. Szintén a következtetések között szerepel, hogy a 
dakari kikötő (Szenegál) és a halászathoz kapcsolódó iparágak számára hasznos volna 
az új partnerség és elősegítené fejlődésüket.

Arányait tekintve a halászat a szenegáli gazdaságban csupán a reál GDP 1,3%-ának 
felel meg, és az 1,7 milliárd eurós exportból csak 136 millió euró értéket képvisel. A 
jelentés szerint 2011-ben Szenegál összesen 40 000 tonna (főleg fagyasztott) halászati 
terméket exportált az EU országaiba. Szenegál ezenfelül jelentős szerepet játszik a 
kisüzemi és az ipari tengeri halászati termékek kirakodásában, ami mintegy 400 000 
tonna kirakodott tereméket jelent, melynek 90%-a kisüzemi halászat eredménye, míg 
ipari halászatból kevesebb mint 50 000 tonna kirakodott termék származik.

Annak következtében, hogy a jegyzőkönyvet 2006-ban nem újították meg, csupán 
kevés horgászbotos és felszíni horogsoros halászhajó kapott engedélyt arra, hogy a 
szenegáli vizeken tonhalat halászon, és Spanyol és Francia Hajótulajdonosok 
Szövetsége által évente aláírt jegyzőkönyv értelmében a fogás teljes egészét 
Szenegálban kell kirakodni a helyi feldolgozó üzemek és konzervgyárak ellátásának 
érdekében. Tekintettel arra, hogy a térségben működő szenegáli horgászbotos és 
felszíni horogsoros halászhajók nem kötelesek a helyi ipar ellátására, valamint hogy a 
legnagyobb szenegáli konzervgyárat egy ázsiai befektető vásárolta meg, aki bővíteni 
kívánja a gyárat, hogy a termelést évi 20 000 tonnáról évi 80 000 tonnára növelhesse, 
a nyersanyag iránti igény minden valószínűség szerint növekedni fog.

Az új megállapodás részletes záradékokat tartalmaz a jegyzőkönyv felfüggesztésére 
és/vagy felmondására vonatkozóan; a 13. és 14. cikk világosan ezt előidéző oknak 
nyilvánítja az emberi jogi jogsértéseket (13. cikk) és a felek által a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett 
kötelezettségvállalások betartásának elmulasztását (14. cikk). 

A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza az EU által tett kötelezettségvállalást, amely 
arra kötelezi a szenegáli vizeken halászó uniós hajókat, hogy a tengerészek legalább 
20%-át szenegáli vagy az AKCS-országok állampolgárai közül alkalmazza. Ez a 
szabály valamennyi fajta halászhajóra vonatkozik, valamint kizárólag azokra a 
tengerészekre, akiket a halászati szezonban vesznek fel.  A jegyzőkönyvnek részét 
képezik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munkahelyi alapelvekről és 
jogokról szóló nyilatkozatában foglalt szabályok, és azok alkalmazandók a hajókon 
szolgáló szenegáli, valamint az AKCS-országokból származó tengerészekre.

Az előadó észrevételei és következtetései
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Figyelembe véve, hogy a szenegáli gazdaság a rendelkezésre álló halállomány jobb, a 
fenntartható halászat alapelveinek és az iparág legjobb gyakorlatainak megfelelő 
kiaknázása révén lehetőséget kapna a fellendülésre, az előadó úgy véli, hogy az új 
megállapodás és jegyzőkönyv mindkét fél érdekeit szolgálják.     

Továbbá a műholdas hajómegfigyelési rendszer, valamint az EU és a Szenegáli 
Köztársaság közti, a szenegáli vizeken halászó hajók monitorozására és követésére 
irányuló együttműködés segíteni fogja a helyi hatóságokat abban, hogy fokozzák a 
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet.  

Tekintettel arra, hogy a szenegáli konzervgyárak nyersanyag iránti igénye növekedni 
fog, az uniós zászló alatti hajók számára szintén kiváló lehetőség nyílik majd arra, 
hogy növeljék gazdasági tevékenységüket a térségben. Ez a helyi halászok számára is 
segítséget jelentene, akik a jegyzőkönyv rendelkezései értelmében az uniós hajókon 
kapnak munkát. Ezenfelül a régióban található uniós flotta – 14 spanyol és 9 francia 
kerítőhálós tonhalhalászhajó – gazdasági tevékenysége is növekszik majd, amely az 
Atlanti-óceánon tevékenykedik, a közelmúltban tért vissza a nyugat-afrikai régióba az 
EU és Mauritánia, Bissau-guineai Köztársaság,  Zöld-foki-szigetek és Gambiai 
Köztársaság között létrejött jegyzőkönyvek és megállapodások keretében.  Ezek a 
hajók szintén kedvezményezettjei volnának a Szenegállal létrejött jegyzőkönyv és 
megállapodás megújításának, mivel ez lehetővé tenné számukra, hogy elsődleges 
halászati területüket kiegészítő halászati területeken tevékenykedjenek. 

Továbbá a szakértők által készített legutóbbi elemzés szerint a szürke tőkehal 
állományai nincsenek teljes mértékben kiaknázva. A szakértők arra a következtetésre 
jutottak, hogy az állományok további, túlzott megterhelése nélkül 2000 tonnányi, 
mélyvízi fajokhoz tartozó hal kifogása egy az EU és a Szenegáli Köztársaság közti 
újabb megállapodás részét képezhetné. A mélytengeri fajok e kvótájának teljesítéséhez 
elegendő volna két vonóhálós halászhajó, amelyek tevékenységét szintén az új 
megállapodás és jegyzőkönyv szabályozná. Az elemzés elkészítői szerint néhány 
feltételt kellene megállapítani a mellékfogások mennyiségének vonatkozásában, mivel 
úgy vélik, hogy a szürketőkehal-halászat mellékfogásra vonatkozó teljes uniós 
kvótáját illetően nem engedélyezhető 580 tonna mennyiségű mellékfogás.

Tekintettel a rendelkezésre álló halállományra és az egyéb fajta halak tekintetében 
való együttműködési kilátásokra, valamint a helyi halászati ágazatnak az uniós 
hajókkal való partnerségben való fejlesztésére, illetve az uniós piac minőségi halászati 
termékekkel való ellátására nyíló lehetőségre, amely miatt ez az új halászati 
partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv mindkét fél érdekében áll, az előadó azt 
javasolja, hogy az EP hagyja jóvá a jegyzőkönyvet és megállapodást. 


