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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2014)0518),

– uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między 
Unią Europejską a Republiką Senegalu (00000/2014),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 
ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C8-0000/2014),

– uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 
Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej i 
Komisji Rozwoju (A8–0000/2014),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń 
wspólnego komitetu, przewidzianego w art. 7 umowy, oraz wieloletniego programu 
sektorowego, przewidzianego w art. 4 nowego protokołu;

3. wzywa Komisję do ułatwienia udziału przedstawicieli Parlamentu jako obserwatorów w 
posiedzeniach wspólnego komitetu;

4. wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu i przed 
rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia przedstawiła Parlamentowi i 
Radzie pełne sprawozdanie z wdrożenia protokołu;

5. wzywa Komisję i Radę, aby – działając w granicach swoich uprawnień – niezwłocznie 
i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z 
protokołem i jego odnowieniem na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Senegalu.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Republika Senegalu jest państwem przybrzeżnym na zachodzie Afryki i dzieli granice 
morskie z Republiką Gwinei Bissau, Republiką Gambii, wyspami Zielonego Przylądka i 
Islamską Republiką Mauretańską. Oprócz granic morskich z Mauretanią na północy i Gwineą 
Bissau na południu, granice morskie Republiki Senegalu są wyznaczone i uzgodnione.

Ludność Senegalu liczy 12 mln osób, a szacunkowa konsumpcja wynosi ok. 25 kg na osobę 
rocznie. Port w Dakarze jest senegalskim portem handlowym, a jego znaczenie w skali 
międzynarodowej wynika z jego położenia geograficznego. Gospodarka Senegalu odnotowała 
w 2012 r. stały wzrost rzędu 4%, który napędzają sektory pierwotne kraju - górnictwo i 
wydobycie – a także sektor handlowy, hotelarski i gastronomiczny, a przemysł rybacki 
generuje ok. 1,3% PKB. Mimo że kraj uzyskał w 2000 r. redukcję długu publicznego w 
ramach inicjatywy dotyczącej głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC), programu 
prowadzonego wspólnie przez MFW i Bank Światowy, wciąż zmaga się z poważnym 
deficytem budżetowym w wysokości 670 mln EUR, stanowiącym ok. 6,5% PKB. Choć w 
2011 r. Senegalowi udało się zwiększyć eksport o 16,4% w porównaniu do 2010 r., przy 
wzroście eksportowanych produktów rybołówstwa o 13,5%, bilans handlowy kraju pozostaje 
ujemny ze względu na wzrost cen ropy naftowej, ryżu, tłuszczów zwierzęcych i zboża, 
których przywóz wzrósł o 15,8% w stosunku do 2010 r.

Unia Europejska nawiązała stosunki z Republiką Senegalu w obszarze rybołówstwa w dniu 1 
czerwca 1981 r., a odnawiane protokoły zawarte w 2002 r. wygasły w 2006 r., prowadząc do 
poważnego spadku liczby sejnerów tuńczykowych na wodach senegalskich (z 18 sejnerów 
UE tylko 2 mogą kontynuować połowy w tym rejonie). W tym kontekście Rada zezwoliła 
Komisji Europejskiej na podjęcie negocjacji w sprawie odnowienia umowy między Republiką 
Senegalu a Unią Europejską, które zaowocowały wnioskiem w sprawie zawarcia Umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (nowa umowa i protokół).

Komisja zaproponowała, aby Rada zawarła umowę i protokół (COM(2014) 518) w celu 
stworzenia nowych ram współpracy między Unią Europejską a Republiką Senegalu. Jednym 
z założeń umowy jest zapewnienie flocie UE równych warunków działalności, poprzez 
zobowiązanie strony senegalskiej, by nie przyznawała innym flotom korzystniejszych 
warunków niż warunki określone w umowie, o ile statki mają takie same parametry i 
poławiają te same gatunki. Zawarcie umowy i protokołu jest uwarunkowane zgodą 
Parlamentu Europejskiego.

Rozważając kwestię wydania zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu, Parlament 
Europejski powinien stwierdzić, czy zapewniają one:

1. rozsądne rozwiązania ekonomiczne, zważywszy na dostępne przyznane uprawnienia 

do połowów;

2. podstawy dla ochrony i zrównoważonej eksploatacji odpowiednich zasobów rybnych; 

oraz
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3. odpowiednie wsparcie i wystarczające warunki dla miejscowego sektora rybołówstwa.

Analiza nowego Protokołu

Poniżej opisano główne elementy nowego Protokołu. .
 Zgodnie z art. 12 protokołu okres jego obowiązywania wynosi 5 lat.

 Łączny szacunkowy wkład finansowy w wysokości 13 930 000 EUR jest rozdzielony 

następująco: a) 8 690 000 EUR – wkład finansowy przydzielony między roczną 

rekompensatą finansową i wsparciem senegalskiej polityki rybołówstwa, dla tonażu 

referencyjnego gatunków masowo migrujących w wysokości 14 tys. ton rocznie; b) 5 

240 000 EUR – kwota odpowiadająca szacunkowym opłatom ponoszonym przez 

właścicieli statków z tytułu uprawnień do połowów. 

 Uprawnienia do połowów: do połowów na wodach senegalskich będą uprawnione trzy 

kategorie statków: 28 sejnerów tuńczykowych, 8 kliperów tuńczykowych i 2 trawlery 

(poławiające morszczuka). 

 Statki te zostaną rozdzielone pomiędzy państwami członkowskimi w następujący 

sposób: 

o sejnery tuńczykowe: Hiszpania – 16 statków, Francja – 12 statków;

o klipery tuńczykowe: Hiszpania – 7 statków, Francja – 1 statek;

o trawlery: Hiszpania – 2 statki.

 W przypadku przekroczenia tonażu referencyjnego gatunków masowo migrujących 

dla Unii Europejskiej, roczny wkład finansowy należy zwiększyć o 55 EUR w 

pierwszym roku, 50 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz o 45 EUR w 

piątym roku za każdą złowioną tonę.  

 Za każdą złapaną tonę na wodach Senegalu sejnery i klipery tuńczykowe będą wnosiły 

opłatę wynoszącą od 55 EUR w pierwszym roku do 70 EUR w piątym roku.  

Jednocześnie za uprawnienia do połowów będzie obowiązywała stawka ryczałtowa: a) 

dla sejnerów tuńczykowych – od 13 750 EUR za 250 ton ryb rocznie w pierwszym 

roku obowiązywania protokołu do 17 500 EUR za 250 ton ryb w piątym roku; b) dla 

kliperów tuńczykowych stawka ryczałtowa będzie się zaczynać od kwoty 8 250 EUR 

za 150 ton ryb rocznie w pierwszym roku obowiązywania protokołu i wzrośnie do 

10 500 EUR za 150 ton ryb w piątym roku.

W okresie od lipca do września 2013 r. przeprowadzono ocenę ex ante uzupełnioną o 
sporządzone w tym samym roku sprawozdanie regionalne dotyczące połowów 
tuńczyka w Oceanie Atlantyckim. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że nowe 
partnerstwo będzie korzystne dla obu stron, wspierając tworzenie nowych miejsc 
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pracy i w Republice Senegalu, i w Unii Europejskiej. We wnioskach sprawozdania 
uznano również, że nowe partnerstwo przyniesie korzyści senegalskiemu portowi w 
Dakarze i przyczyni się do rozwoju przemysłu wspomagającego rybołówstwo.

Udział rybołówstwa w gospodarce Senegalu wynosi jedynie 1,3% realnego produktu 
krajowego brutto i odpowiada za 136 mln z 1,7 mld EUR wpływów z eksportu. W 
sprawozdaniu stwierdzono, że w 2011 r. łączna wielkość produktów rybołówstwa (w 
większości zamrożonych) wywiezionych z Senegalu do UE wyniosła 40 tys. ton. 
Senegal odgrywa również główną rolę w wyładunku tradycyjnych i przemysłowych 
produktów rybnych – odpowiada za ok. 400 tys. ton wyładowanych produktów 
rybołówstwa, z których 90% pochodzi z tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, a połowy paszowe wynoszą mniej niż 50 tys. ton wyładowanych 
produktów.

W związku z nieodnowieniem protokołu w 2006 r. tylko kilka kliperów mogło 
sporadycznie poławiać tuńczyka na wodach Senegalu, a protokół zawierany corocznie 
przez Stowarzyszenia Armatorów Hiszpanii i Francji przewidywało, że wszystkie 
połowy muszą podlegać wyładunkowi w Senegalu, aby zasilić miejscowe zakłady 
przetwórcze i fabryki konserw. Uwzględniając, że senegalskie klipery poławiające na 
tym obszarze nie mają obowiązku zaopatrywania miejscowego przemysłu, a 
największą fabrykę konserw kupił azjatycki inwestor, który planuje jej rozbudowę, 
aby zwiększyć produkcję z 20 do 80 tys. ton rocznie, zapotrzebowanie na surowce  
najprawdopodobniej wzrośnie.

Nowa umowa zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące zawieszenia lub 
rozwiązania protokołu. Artykuły 13 i 14 jasno przewidują sankcje z tytułu naruszenia 
praw człowieka (art. 13) i niewypełnienia zobowiązań stron w zakresie zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (art. 14).

Załącznik do protokołu zawiera zobowiązanie UE do zatrudniania na unijnych 
statkach prowadzących połowy na wodach Senegalu co najmniej 20% załogi z tego 
kraju lub państw AKP. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do wszystkich rodzajów 
statków rybackich i tylko do marynarzy zarejestrowanych w okresach połowu.  
Protokół zawiera przepisy Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, które mają zastosowanie do marynarzy 
senegalskich i marynarzy z krajów AKP na pokładzie.

Uwagi i wnioski sprawozdawczyni

Uwzględniając szanse rozwoju senegalskiej gospodarki wynikające z lepszego 
wykorzystania dostępnych zasobów, zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rybołówstwa i najlepszych praktyki w przemyśle, zdaniem sprawozdawczyni nowa 
umowa i protokół są korzystne dla obu stron.

Ponadto satelitarny system monitorowania statków i współpraca między UE i 
Republiką Senegalu w zakresie monitorowania i śledzenia statków na wodach 
senegalskich pomogą miejscowym organom w zaostrzeniu walki z nielegalnymi, 
nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN).
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W związku z perspektywą większego zapotrzebowania na surowce dla fabryk konserw 
w Senegalu statki pod banderą Unii będą miały cenną okazję do zwiększenia swojej 
działalności gospodarczej w regionie. Wesprze to także miejscowych marynarzy, 
którzy zgodnie z postanowieniami protokołu będą stanowili część załogi statków UE. 
Także flota UE w regionie, złożona z 14 hiszpańskich i 9 francuskich sejnerów, które 
prowadzą połowy na Oceanie Atlantyckim, a ostatnio powróciły do regionu Afryki 
Zachodniej na mocy protokołów i umów zawartych przez UE z Mauretanią, Gwineą 
Bissau, Zielonym Przylądkiem i Gambią. Statki te również skorzystają na odnowieniu 
protokołu i umowy z Senegalem, ponieważ będą mogły zająć dodatkowy obszar 
połowów.

Co więcej, najnowsze analizy ekspertów wskazują na to, że zasoby morszczuka na 
wodach senegalskich nie są w pełni eksploatowane. Eksperci wywnioskowali, że bez 
zbytniego obciążania zasobów, połów 2 tys. ton gatunków przydennych mógłby 
stanowić element dalszej umowy między UE a Republiką Senegalu. Do połowu takiej 
kwoty gatunków przydennych wystarczyłyby 2 trawlery, których działalność 
podlegałaby także nowej umowie i nowemu protokołowi. Z analizy tej wynika, że 
należałoby określić warunki dotyczące ilości przyłowów, szacując, że nie można 
zezwolić na przyłowy w wysokości 580 ton dla całej unijnej kwoty przyłowów 
morszczuka.

W oparciu o dostępne zasoby ryb i perspektywy przyszłej współpracy w zakresie 
innych gatunków, a także uwzględniając szansę rozwoju lokalnego przemysłu 
rybołówstwa w partnerstwie ze statkami UE i zapewniając jednocześnie rynkowi UE 
dobrej jakości produkty rybołówstwa, sprawozdawczyni zaleca wydanie przez PE 
zgody na zawarcie tej nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów i protokołu, w 
interesie ich obu stron.


