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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu 
med Evropsko unijo in Republiko Senegal ter njegovega protokola o izvajanju
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2014)0518),

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in 
Republiko Senegal (00000/2014),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 43(2), 
točko (a) člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-
0000/2014),

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) 
Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za proračun ter Odbora 
za razvoj (A8-0000/2014),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz 
člena 7 sporazuma ter večletni sektorski program iz člena 4 novega protokola;

3. poziva Komisijo, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot opazovalci 
udeležujejo sej skupnega odbora;

4. poziva Komisijo, naj zadnje leto uporabe protokola in pred začetkom pogajanj za 
njegovo podaljšanje Parlamentu in Svetu predloži izčrpno poročilo o njegovem 
izvajanju;

5. poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in 
členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti 
Parlament hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega s protokolom 
in njegovim podaljšanjem;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Senegal.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Republika Senegal je obalna zahodnoafriška država, ki ima morsko mejo z Republiko Gvinejo 
Bissau, Republiko Gambijo, Zelenortskimi otoki in Islamsko republiko Mavretanijo. Njena 
morska meja je v glavnem določena in dogovorjena, razen z Mavretanijo na severu in Gvinejo 
Bissau na jugu.

Senegal ima 12 milijonov prebivalcev, letna poraba rib na prebivalca pa po ocenah znaša 
približno 25 kg. Senegalsko komercialno pristanišče v Dakarju ima zaradi svoje geografske 
lege mednarodni pomen. Država je v letu 2012 zabeležila stalno 4-odstotno gospodarsko rast, 
glavni sektorji pa so bili rudarstvo in ekstraktivna industrija ter komercialni sektor, hotelirstvo 
in gostinstvo, medtem ko je delež ribiškega sektorja v BDP znašal 1,3 %. Čeprav se je javni 
dolg države leta 2000 na podlagi pobude za močno zadolžene revne države (program, ki sta 
ga pripravila Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka) znižal, je njen proračunski 
primanjkljaj še vedno precejšen in znaša 670 milijonov EUR, kar ustreza približno 6,5 % 
BDP. Kljub temu, da je Senegal leta 2011 uspel povečati izvoz za 16,4 % v primerjavi z letom 
2010, je njegova trgovinska bilanca še vedno negativna, saj so se cene nafte, riža, olja 
živalskega izvora in pšenice zvišale in se je zato uvoz v primerjavi z letom 2010 povečal za 
15,8 %.

Evropska unija in Republika Senegal sta na ribolovnem območju vzpostavili odnose 1. junija 
1981, leta 2002 pa sta sklenili nove protokole, ki so leta 2006 prenehali veljati. V senegalskih 
vodah se je zato precej zmanjšalo število plovil s potegalko za lovljenje tuna, in sicer sta 
lahko na tem območju še naprej izvajali ribolov le dve tovrstni plovili EU od osemnajstih. 
Zato je Svet Komisijo pooblastil, da se pogaja za sklenitev novega sporazuma med Republiko 
Senegal in Evropsko gospodarsko skupnostjo, na podlagi česar je nastal predlog za novi 
sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribolovu (novi sporazum in protokol).

Komisija je Svetu predlagala, naj sklene sporazum in protokol (COM(2014)0518), da se bo 
oblikoval novi okvir sodelovanja med Evropsko unijo in Republiko Senegal. Eno od načel 
sporazuma omogoča enake konkurenčne pogoje za ladjevje EU, seveda če gre za plovila z 
enakimi lastnosti, ki lovijo iste vrste, saj po tem načelu senegalska stran ne sme odobriti 
ugodnejših pogojev plovilom, ki niso določena v sporazumu. Sklenitev sporazuma in 
protokola mora odobriti še Evropski parlament.

A pred odobritvijo želi Evropski parlament ugotoviti, ali novi sporazum in protokol prinašata:

1. sprejemljiv ekonomski sporazum glede na dane ribolovne možnosti;

2. osnovo za ohranitev in trajnostno izkoriščanje ustreznih ribjih staležev; ter

3. ustrezno podporo in zadostne pogoje za lokalni ribiški sektor.
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Analiza novega protokola

V nadaljevanju so opisani glavni elementi novega protokola.
 Na podlagi člena 12 je veljavnost protokola pet let. 

 Znesek skupnega ocenjenega prispevka v višini 13 930 000 EUR se razdeli na: a) 

finančni prispevek v višini 8 690 000 EUR, namenjen za letno finančno nadomestilo 

in podporo za senegalsko ribiško politiko, kar ustreza referenčni tonaži 14 000 ton na 

leto za izrazito selivske vrste; b) 5 240 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu znesku 

pristojbin, ki jih morajo lastniki plovil plačati za dovoljenja za ribolov; 

 Ribolovne možnosti: v senegalskih vodah bodo lahko ribolov izvajale tri kategorije 

ribiških plovil: 28 plovil za ribolov tuna s potegalko, 8 plovil za ribolov z ribiško 

palico in 2 plovili za ribolov z vlečnimi mrežami. 

 Razdelitev plovil med državami članicami bo naslednje: 

o plovila za ribolov tuna s potegalko – Španija 16 plovil, Francija 12;

o plovila za ribolov z ribiško palico – Španija 7 plovil, Francija 1;

o plovila za ribolov z vlečnimi mrežami – Španija 2 plovili.

 Če je letna referenčna tonaža Evropske unije za izrazito selivske vrste presežena, se 

letni finančni prispevek za vsako dodatno tono ulova poveča za 55 EUR v prvem letu, 

za 50 EUR v drugem, tretjem in četrtem letu ter za 45 EUR v petem letu.  

 Pristojbina za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila za ribolov z ribiško palico 

bo za vsako tono ulova v senegalskih vodah znašala 55 EUR prvo leto, nato pa se bo 

zviševala in bo peto leto znašala 70 EUR. Obenem bo treba za dovoljenje za ribolov 

plačati pavšalne pristojbine: a) za plovila za ribolov tuna s potegalko bo prvotni 

znesek znašal 13 750 EUR za 250 ton rib letno v prvem letu uporabe Protokola, potem 

pa se bo zviševal in bo v petem letu znašal 17 500 EUR za 250 ton rib; b) za plovila za 

ribolov z ribiško palico bo prvotni znesek znašal 8 250 EUR za 150 ton rib letno v 

prvem letu uporabe Protokola, potem pa se bo zviševal in bo v petem letu znašal 

10 500 EUR za 150 ton rib.

V obdobju od junija do septembra 2013 je bila opravljena predhodna ocena, ki jo je 
dopolnilo regionalno poročilo o ribolovu tuna v Atlantskem oceanu, pripravljeno v 
istem letu. V poročilu je bilo ugotovljeno, da bi novi sporazum o partnerstvu koristil 
obema stranema, saj bi jima omogočal ustvariti nova delovna mesta. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da bi to novo partnerstvo omogočalo dobiček za senegalsko pristanišče v
Dakarju in z ribištvom povezano industrijo ter njun razvoj.

Delež ribištva v senegalskem gospodarstvu znaša le 1,3 % realnega bruto domačega 
proizvoda in 136 milijonov EUR od 1,7 milijarde EUR izvoza. V poročilu je 



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

SL

navedeno, da je Senegal leta 2011 v EU izvozil skupno približno 40 000 ton ribiških 
proizvodov (v glavnem zamrznjenih). Senegal ima tudi pomembno vlogo pri 
iztovarjanju morskih proizvodov v okviru obrtnega in industrijskega ribištva, pri 
čemer 90 % od skoraj 400 000 ton iztovorjenih proizvodov izhaja iz obrtnega 
ribolova, v okviru industrijskega ribolova pa se iztovori manj kot 50 000 ton 
proizvodov.

Ker leta 2006 protokol ni bil podaljšan, je lahko tuna v senegalskih vodah občasno 
lovilo le nekaj plovil na ribiško palico, protokol, ki so ga vsako leto podpisala španska 
in francoska združenja ladjarjev, pa je določal, da je treba ves ulov iztovoriti v 
Senegalu za oskrbo lokalnih obratov za predelavo in konzerviranje. Ker senegalskim 
plovilom na ribiško palico, ki na tem območju opravljajo svojo dejavnost, ni treba 
oskrbovati lokalne industrije in ker je največji obrat za konzerviranje v Senegalu 
odkupil azijski investitor, ki ga namerava razviti in proizvodnjo z 20 000 ton letno 
povečati na 80 000 ton letno, se bo najverjetneje povečala potreba po surovinah.

Novi sporazum vsebuje natančne določbe o začasni prekinitvi in/ali odpovedi 
Protokola. V členih 13 in 14 so izrecno navedene kršitve človekovih pravic (člen 13) 
in kršitve obveznosti na področju boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
zakonsko neurejenemu ribolovu, h katerim sta se zavezali pogodbenici (člen 14).

Priloga k protokolu vsebuje zavezo EU, da bo najmanj 20 % zaposlenih mornarjev na 
plovilih EU, ki izvajajo ribolovno dejavnost v senegalskih vodah, iz Senegala ali držav 
AKP. Pravilo velja za vse vrste ribiških plovil in le za mornarje, ki se vkrcajo med 
ribolovno sezono. V protokol so vključena pravila iz deklaracije Mednarodne 
organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu in veljajo za vkrcane 
mornarje iz Senegala in držav AKP.

Pripombe in ugotovitve poročevalke

Poročevalka meni, da sta novi sporazum in protokol v interesu obeh pogodbenic, saj 
omogočata boljše izkoriščanje razpoložljivih staležev v skladu z načelom trajnostnega 
ribolova in najboljšo prakso v tem sektorju, s tem pa gospodarsko rast v Senegalu.

Poleg tega bodo lahko lokalne oblasti s pomočjo satelitskega sistema spremljanja 
plovil in sodelovanja med EU in Republiko Senegal pri spremljanju in sledenju plovil 
v senegalskih vodah okrepile boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko 
neurejenemu ribolovu.

Zaradi večjega povpraševanja po surovih proizvodih, namenjenih za obrate za 
konzerviranje, bi imela plovila, ki pljujejo pod zastavo Unije, tudi odlično priložnost, 
da povečajo svojo gospodarsko dejavnost v regiji. To bi bilo dobro tudi za lokalne 
mornarje, ki bodo v skladu z določbami Protokola del posadke na plovilih EU. 
Ladjevje EU v regiji zajema 14 španskih in 9 francoskih plovil s potegalko, ki delujejo 
v Atlantskem oceanu, v zahodnoafriško regijo pa so se vrnila pred kratkim, in sicer na 
podlagi protokolov in sporazumov med EU in Mavretanijo, Gvinejo Bissau, 
Zelenortskimi otoki ter Gambijo. Sklenitev novega protokola in sporazuma s 
Senegalom bo koristila tudi tem plovilom, saj bodo lahko delovala na ribolovnem 
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območju, ki je zraven njihovega prvotnega lovnega območja.

Poleg tega najnovejše analize, ki so jih izvedli strokovnjaki, kažejo, da staleži osliča v 
senegalskih vodah niso popolnoma izkoriščeni. Strokovnjaki ugotavljajo, da bi lahko 
brez velikega dodatnega pritiska na staleže nadaljnjemu sporazumu med EU in 
Republiko Senegal dodali ulov 2 000 ton pridnenih vrst. To kvoto pridnenih vrst bi 
dosegli že z dvema ploviloma za ribolov z vlečnimi mrežami, njuno delovanje pa bi 
tudi urejala novi sporazum in protokol. Glede na analize bi bilo treba določiti nekatere 
pogoje v zvezi s količino prilova, po ocenah namreč prilov 580 ton za celotno kvoto 
EU za prilov pri ribolovu osliča ne bi smel biti odobren.

Na podlagi razpoložljivih ribjih staležev in možnosti za prihodnje sodelovanje pri 
drugih vrstah rib, pa tudi glede na priložnost za razvoj lokalne ribiške industrije na eni 
strani in za oskrbo trga EU s kakovostnimi ribjimi proizvodi na drugi (zaradi česar sta 
novi sporazum in protokol v interesu obeh pogodbenic) poročevalka priporoča 
odobritev Evropskega parlamenta.


