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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos 
tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo
(COM(2014) 0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2014) 0518),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimą (00000/2014),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir 7 dalį (C8-
0000/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas 
ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Biudžeto komiteto bei 
Vystymosi komiteto nuomones (A8-0000/2014),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. ragina Komisiją perduoti Parlamentui susitarimo 7 straipsnyje numatyto jungtinio 
komiteto susitikimų protokolus ir išvadas, taip pat naujo protokolo 4 straipsnyje 
numatytą daugiametę sektoriaus programą;

3. ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų teisėmis 
dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose;

4. ragina Komisiją paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo 
atnaujinimo pateikti Parlamentui ir Tarybai išsamią protokolo įgyvendinimo ataskaitą;

5. ragina Komisiją ir Tarybą, kad jos, neviršydamos atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant 
ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir jo 
atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei Senegalo Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.



PE541.517v02-00 6/9 PR\1041234LT.doc

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Senegalo Respublika yra Vakarų Afrikos pakrantės valstybė, kurios jūrinės valstybinės sienos 
bendros su Bisau Gvinėjos Respublika, Gambijos Respublika, Žaliojo Kyšulio salomis ir 
Mauritanijos Islamo Respublika. Senegalo jūrinės valstybinės sienos yra nubrėžtos ir dėl jų 
susitarta, išskyrus jūrines sienas su Mauritanija šiaurėje ir Bisau Gvinėja pietuose.

Senegale yra apie 12 mln. gyventojų, manoma, kad vienas gyventojas per metus suvartoja 
apie 25 kg žuvies. Dakaro uostas yra komercinis Senegalo uostas, tarptautiniu mastu svarbus 
dėl savo geografinės padėties. 2012 m. užregistruotas stabilus 4 proc. Senegalo ekonominis 
augimas, visų pirma dėl pagrindinių kalnakasybos ir gavybos sektorių, taip pat dėl prekybos, 
viešbučių ir maitinimo sektorių, iš kurių žvejybos pramonė sudaro apie 1,3 proc. BVP. Nors 
2000 m. pagal Labai įsiskolinusių neturtingų šalių iniciatyvą (programa, kurią bendrai pradėjo 
TVF ir Pasaulio bankas) sumažinta valstybės skola, biudžeto deficitas vis dar nemažas –
670 mln. EUR, tai sudaro apie 6,5 proc. BVP. Nors Senegalui 2011 m. pavyko eksportą 
padidinti 16,4 proc. palyginti su 2010 m., žuvininkystės eksportas padidėjo 13,5 proc.,
Senegalo prekybos balansas vis dar neigiamas dėl padidėjusių benzino, ryžių, gyvulinių 
riebalų ir kviečių kainų, dėl kurių importas išaugo 15,8 proc. palyginti su 2010 m.

Europos Sąjungos ir Senegalo santykiai žuvininkystės srityje užmegzti 1981 m. birželio 1 d., 
persvarstyti protokolai pasirašyti 2002 m. ir jų galiojimas pasibaigė 2006 m., taigi Senegalo 
vandenyse labai sumažėjo gaubiamaisiais tinklais tunus žvejojančių seinerių, šiame regione 
gali žvejoti tik 2 iš 18 ES gaubiamaisiais tinklais žvejojančių seinerių. Atsižvelgiant į tai 
Taryba leido Europos Komisijai derėtis dėl Europos ekonominės bendrijos ir Senegalo 
Respublikos susitarimo atnaujinimo, taip buvo parengtas pasiūlymas dėl naujo tausios 
žvejybos partnerystės susitarimo (naujas susitarimas ir protokolas).

Komisija pasiūlė Tarybai sudaryti susitarimą ir protokolą (COM(2014) 0518), kuriais 
siekiama sukurti naują Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos bendradarbiavimo sistemą. 
Vienas ir susitarimo principų – suteikti ES laivynams vienodas sąlygas nustatant, kad 
Senegalas įsipareigoja kitiems laivynams neužtikrinti palankesnių sąlygų nei sąlygos, 
nurodytos susitarime, kai laivai turi tapačius požymius ir žvejoja tų pačių rūšių žuvis. 
Susitarimo ir protokolo sudarymas galimas gavus Europos Parlamento pritarimą.

Kad Europos Parlamentas galėtų nuspręsti, ar pritarti naujam susitarimui ir protokolui, reikia 
išsiaiškinti, ar šiais dokumentais:

1. sukuriamos pagrįstos ekonomiškumą užtikrinančios taisyklės, susijusios su esamomis 

žvejybos galimybėmis;

2. sukuriamas atitinkamų žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagrindas ir

3. suteikiama reikiama parama ir sudaromos pakankamos sąlygos vietos žuvininkystės 

sektoriui.
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Naujo protokolo analizė

Toliau aprašomi pagrindiniai naujo protokolo aspektai.
 Protokolo galiojimo laikotarpis pagal jo 12 straipsnį yra 5 metai.

 Visą 13 930 000 EUR metinį finansinį įnašą sudaro: a) 8 690 000 EUR finansinis 

įnašas skirtas metinei finansinei kompensacijai ir paramai Senegalo žuvininkystės 

politikai; ji atitinka metinį 14 000 t toli migruojančių žuvų orientacinį kiekį; b) 

5 240 000 EUR skiriama mokesčiams, kuriuos laivų savininkai turi sumokėti už 

žvejybos leidimus. 

 Žvejybos galimybės: Senegalo vandenyse žvejoti bus leidžiama trijų kategorijų 

laivams: 28 tunų žvejybos seineriams, 8 ūdomis žvejojantiems laivams ir 2 traleriams 

(žvejojantiems senegalines jūrines lydekas). 

 Šie laivai bus taip padalyti valstybėms narėms: 

o tunų žvejybos seineriai – 16 laivų Ispanijai ir 12 – Prancūzijai;

o ūdomis žvejojantys laivai – 7 laivų Ispanijai ir 1 – Prancūzijai;

o traleriai – Ispanijai.

 Jeigu toli migruojančių žuvų orientacinis kiekis Europos Sąjungai viršijamas, metinė 

finansinė įnašo suma pirmaisiais metais yra didinama 55 EUR už kiekvieną papildomą 

sužvejotą toną, antraisiais–ketvirtaisiais metais – 50 EUR ir penktaisiais metais –

45 EUR.

 Tunų žvejybos seineriai ir ūdomis žvejojantys laivai už kiekvieną Senegalo vandenyse 

pagautų žuvų toną moka nuo 55 EUR pirmaisiais metais iki 70 EUR penktaisiais 

metais. Tuo pačiu, už leidimus žvejoti mokami tokie fiksuoto dydžio mokesčiai: a) už 

tunų žvejybos seinerius – nuo 13 750 EUR už 250 tonų metinį kiekį pirmaisiais 

protokolo taikymo metais iki 17 500 EUR už 250 tonų metinį kiekį penktaisiais 

protokolo taikymo metais; b) už ūdomis žvejojančius laivus – nuo 8 250 EUR už 150 

tonų metinį kiekį pirmaisiais protokolo taikymo metais iki 10 500 EUR už 150 tonų 

metinį kiekį penktaisiais protokolo taikymo metais.

2013 m. liepos – rugsėjo mėn. buvo atliktas ex ante vertinimas, kuris papildytas tais 
pačiais metais parengta Regionine ataskaita apie tunų žvejybą Atlanto vandenyne. 
Ataskaitoje daroma išvada, kad naujoji partnerystė būtų naudinga abiems šalims, nes 
padėtų ir Senegalo Respublikai ir Europos Sąjungai kurti naujas darbo vietas. 
Ataskaitoje taip pat daroma išvada, kad ši naujoji partnerystė būtų naudinga Dakaro 
uostui Senegale ir su žuvininkyste susijusiai pramonei ir juos plėtotų.

Žuvininkystė sudaro nedidelę Senegalo ekonomikos dalį – tik 1,3 proc. tikrojo viso 



PE541.517v02-00 8/9 PR\1041234LT.doc

LT

BVP ir 136 mln. EUR eksporto, kai visa iš eksporto gaunamų lėšų suma yra 1,7 mlrd. 
EUR. Pranešime teigiama, kad 2011 m. visas Senegalo žuvininkystės produktų 
(daugiausiai šaldytos žuvies) eksporto į ES kiekis buvo apie 40 000 tonų. Taip pat 
Senegalas atlieka labai svarbų vaidmenį iškraunant mėgėjiškos žvejybos ir pramoninės 
jūrinės žuvininkystės produktus – apie 400 000 tonų iškrautų produktų, iš kurių apie 
90 proc. yra mėgėjiškos žvejybos ir mažiau nei 50 000 tonų –pramoninės 
žuvininkystės produktai.

2006 m. neatnaujinus protokolo tik keliems ūdomis žvejojantiems laivams kartais 
buvo leidžiama žvejoti tunus Senegalo vandenyse ir protokole, kurį kiekvienais metais 
pasirašydavo Ispanijos ir Prancūzijos laivų savininkų asociacijos buvo nustatyta, kad 
visas laimikis turi būti iškraunamas Senegale siekiant užtikrinti tiekimą vietos 
perdirbimo įmonėms ir konservų fabrikams. Atsižvelgiant į tai, kad nereikalaujama, 
jog šioje teritorijoje ūdomis žvejojantys Senegalo laivai tiektu produktus vietos 
pramonei, ir didžiausią konservų fabriką Senegale nusipirko investuotojai iš Azijos, 
planuojantys jį išplėtoti, kad padidintų jo pajėgumus nuo 20 000 tonų iki 80 000 tonų 
per metus, tikėtina, kad žaliavos poreikis išaugs.

Naujajame susitarime yra konkrečios nuostatos, susijusios su protokolo taikymo 
sustabdymu arba denonsavimu; 13 ir 14 straipsniuose aiškiai nurodyta, kad minėtieji 
pagrindai yra žmogaus teisių pažeidimai (13 straipsnis) ir kai šalys pažeidžia 
prisiimtus įsipareigojimus dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos 
žvejybos (14 straipsnis).

Protokolo priede ES įsipareigoja, kad Senegalo vandenyse žvejojančiuose laivuose bus 
įdarbinta bent 20 proc. jūrininkų iš Senegalo arba kitų AKR valstybių. Ši taisyklė 
taikoma visų tipų žvejybos laivams ir tik jūrininkams, kurie įdarbinami per žvejybos 
sezonus. Prie Protokolo pridėtos Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinių darbo 
principų ir teisių deklaracijoje nustatytos taisyklės, kurios taikomos laivuose 
dirbantiems jūrininkams iš Senegalo arba kitų AKR valstybių.

Pranešėjos pastabos ir išvados

Pranešėjos nuomone, atsižvelgiant į Senegalo ekonomikai sudaromas galimybes 
suklestėti dėl geresnio esamų išteklių naudojimo laikantis tvarios žuvininkystės 
principų ir vadovaujantis šios pramonės pažangiąja patirtimi, naujas susitarimas ir 
protokolas naudingas abiems jo šalims.

Be to, palydovais pagrįsta laivų stebėsenos sistema ir ES bei Senegalo Respublikos 
bendradarbiavimas, susijęs su laivų, esančių Senegalo vandenyse, stebėsena ir sekimu, 
padės vietos valdžios institucijoms sugriežtinti kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba.

Atsižvelgiant į didesnę žaliavos paklausą Senegalo konservų fabrikuose, su Sąjungos 
vėliava plaukiojantys laivai taip pat turėtų puikias galimybes plėtoti ekonominę veiklą 
regione. Tai padėtų ir vietos jūrininkams, kurie pagal protokolo nuostatas sudarys ES 
laivų įgulos dalį. Taip pat regione esantis ES laivynas, kurį sudaro 14 Ispanijos ir 9 
Prancūzijos seineriai, žvejojantys Atlanto vandenyne, neseniai pagal ES ir 
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Mauritanijos, Bisau Gvinėjos, Žaliojo kyšulio ir Gambijos protokolus ir susitarimus 
grįžo į Vakarų Afrikos regioną. Šiems laivams protokolo ir susitarimo su Senegalu 
atnaujinimas taip pat naudingas, nes taip bus sudaromos galimybės jiems žvejoti ir 
kitose nei pagrindinės žvejybos teritorijose.

Be to, iš vėliausiai atliktų specialistų tyrimų matyti, kad jūrinių lydekų ištekliai 
Senegalo vandenyse nėra visiškai išnaudoti. Specialistai daro išvadą, kad per daug 
neišnaudojant išteklių pagal tolesnį ES ir Senegalo Respublikos susitarimą galima 
leisti pagauti 2 000 tonų priedugnio žuvų. Ši priedugnio žuvų kvota turėtų būti 
taikoma tik dviem traleriams, kurių veikla reglamentuojama pagal naują susitarimą ir 
naują protokolą. Iš analizės matyti, kad reikėtų nustatyti reikalavimus dėl priegaudos 
kiekių, numatant, kad nereikėtų leisti išnaudoti 580 tonų priegaudos kvotos visai ES 
skirtai europinių jūrinių lydekų priegaudos kvotai.

Atsižvelgiant į turimus žuvų išteklius ir galimybę ateityje bendradarbiauti dėl kitų 
rūšių žuvų, taip pat numatant galimybę plėtoti vietos žuvininkystės pramonę 
bendradarbiaujant su ES laivais ir tiekti ES rinkai kokybišką žuvį, šis naujas 
partnerystės susitarimas ir protokolas naudingas abiems šalims, todėl pranešėja 
rekomenduoja EP jam pritarti.


