
RR\1215315LT.docx PE646.918v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

A9-0180/2020

7.10.2020

***
REKOMENDACIJA
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo 
Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo 
sudarymo
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica



PE646.918v02-00 2/17 RR\1215315LT.docx

LT

PR_NLE-AP_Agreement

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)



RR\1215315LT.docx 3/17 PE646.918v02-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS ........................5

AIŠKINAMOJI DALIS..............................................................................................................6

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ ..................................................................................8

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ ...................................................................................12

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA ............................................................................16

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE ..........................17



PE646.918v02-00 4/17 RR\1215315LT.docx

LT



RR\1215315LT.docx 5/17 PE646.918v02-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos 
tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13484/2019),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (13483/2019), 

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto 
v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0178/2019),

– atsižvelgdamas į savo ... ne teisėkūros rezoliuciją1 dėl sprendimo projekto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0180/2020),

1. pritaria protokolo sudarymui;

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

1 Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga yra pasirašiusi žuvininkystės partnerystės susitarimų ir protokolų su ES 
nepriklausančiomis valstybėmis. Pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus ES teikia 
finansinę ir techninę paramą mainais į teises žvejoti perteklinius išteklius valstybės 
išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) remiantis teisinėmis nuostatomis. Šiuose susitarimuose 
taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir veiklos darnumui aplinkos atžvilgiu, 
užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo 
taisyklės, ir teikiant paramą pačios valstybės partnerės darnios
žuvininkystės politikai. Be to, į visus žuvininkystės susitarimų protokolus
įtraukta žmogaus teisių paisymo sąlyga.

Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimas1 (toliau – 
susitarimas) įsigaliojo 2014 m. lapkričio 20 d.2 ir nuo tada automatiškai pratęsiamas. 
Naujausio protokolo galiojimas baigėsi 2019 m. lapkričio 19 d. 

Remdamasi atitinkamais derybiniais nurodymais3, Komisija derėjosi su Senegalo Respublikos 
(toliau – Senegalas) vyriausybe dėl susitarimo naujo protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms 
deryboms, 2019 m. liepos 19 d. parafuotas naujas protokolas. Protokolas taikomas penkerius 
metus nuo jo laikino taikymo pradžios, t. y. jo pasirašymo dienos, kaip nurodyta jo 16 
straipsnyje.

Atsižvelgiant į žuvininkystės politikos reformos prioritetus4 naujuoju protokolu, remiantis 
patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos 
komisijos (ICCAT) rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama žvejybos Senegalo 
vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesniojo protokolo (2014–
2019 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo 
rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteikta galimybė 
Europos Sąjungai ir Senegalui, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti 
remiant atsakingą Senegalo vandenyse esančių žuvininkystės išteklių naudojimą ir Senegalo 
pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams:

– 28 tunų žvejybos seineriams šaldikliams,
– 10 kartinėmis ūdomis žvejojančių laivų, 
– 5 ūdomis žvejojantiems laivams, 
– 2 traleriams.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 1 700 000 EUR suma, apimanti:

a) 800 000 EUR sumą, susijusią su prieiga, visų pirma su 10 000 tonų tunų metiniu 
orientaciniu kiekiu ir leidžiamu sužvejoti 1750 tonų senegalinių jūrų lydekų metiniu 

1 OL L 304, 2014 10 23, p. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=en
3 Priimtais 2019 m. liepos 15 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje.
4 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=en
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kiekiu; šie kiekiai, palyginti su dabartiniu protokolu (2000 tonų), buvo sumažinti; 

b) 900 000 EUR metinę paramos Senegalo žuvininkystės sektoriaus politikos kūrimui ir 
plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo laikotarpiu. Ši parama visu protokolo 
galiojimo laikotarpiu atitinka nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu 
Senegalo žuvininkystės išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu5.

Žuvininkystės sektoriaus indėlis į Senegalo ekonomiką sudaro apie 2 proc. BVP, o 
žuvininkystės produktų eksportas sudaro 16 proc. šalies eksporto. Žuvininkystės sektorius 
laikomas augimą skatinančiu sektoriumi, galinčiu padėti pasiekti nacionalinio vystymosi 
plano „Plan Sénégal Émergent“, kuris yra vidutinės trukmės ir ilgalaikės nacionalinės 
politikos pagrindas, tikslus. Be to, šalis deda daug pastangų, siekdama laikytis aplinkos 
tvarumo kriterijų.

Europos Sąjunga ir Senegalas bendradarbiauja pagal bendrą Kotonu susitarimo sistemą. 
Ekonominė parama žuvininkystės srityje teikiama pagal regioninės iniciatyvos programą, 
konkrečiai, pagal programą PESCAO, kuria siekiama pagerinti žuvininkystės sektoriaus 
valdymą ir kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba; 
programai 2018–2024 m. numatytas biudžetas yra 15 mln. EUR.

Dėl senegalinių jūrų lydekų žvejybos Senegalo žvejybos zonoje ir kaimyninių šalių žvejybos 
zonose padidėjo šių išteklių žvejybos intensyvumas. Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto 
(CECAF) mokslinėje nuomonėje teigiama, kad senegalinių jūrų lydekų žvejyba vykdoma 
neperžengiant tausumą užtikrinančių ribų, bet vertinimo ataskaitoje rekomenduojama 
sumažinti papildomą senegalinių jūrų lydekų laimikį, kad būtų sumažintas jų mirtingumas dėl 
žvejybos. Susitarta, kad šios gairės bus įtrauktos į naująjį protokolą. 

Sąjungos žvejybos laivai apsiriboja žvejybos rajonais atvirojoje jūroje, dėl to sąveika su 
Senegalo smulkiosios žvejybos sektoriumi yra minimali ir nekeliamas pavojus jo 
pragyvenimui. Sąjungos ir Senegalo laivynai iš esmės sąveikauja vykdant žvejybą tralais 
atvirojoje jūroje, nes joje veiklą vykdo 3 ar 4 Senegalo laivai ir didžiausias leidžiamas jų 
laimikis du kartus viršija ES traleriams nustatytą 2000 tonų BLSK.
Naujausio protokolo (2014–2019 m.) perspektyvinėje vertinimo ataskaitoje teigiama, kad jis 
iš esmės buvo veiksmingas siekiant tikslo padėti tausiai naudoti išteklius Senegalo žvejybos 
zonoje, ir rekomenduojama sudaryti naują protokolą.

5 Atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2013/C 373/01).
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VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Nuomonės referentė: Beata Kempa

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos tausios žvejybos partnerystės susitarimas įsigaliojo 
2014 m. lapkričio mėn. Atsižvelgdama į tai, kad prie jo pridėto protokolo galiojimo pabaigos 
data buvo 2019 m. lapkričio mėn., Europos Komisija vedė derybas dėl protokolo, apimančio 
naują penkerių metų laikotarpį, sudarymo.

Pagal protokolą, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės 
Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, ES laivams suteikiama žvejybos 
Senegalo vandenyse galimybių. Rengiant naująjį protokolą atsižvelgta į ankstesnio protokolo 
(2014–2019 m.) vertinimą, kuriame prieita prie išvados, kad ES tunų žvejybos ir žvejybos 
tralais sektorius itin suinteresuotas žvejyba Senegalo vandenyse ir kad atnaujinus protokolą 
regione sustiprėtų žvejybos stebėsena, kontrolė ir priežiūra ir pagerėtų žvejybos valdymas.

Protokole numatytas mažesnis bendras leidžiamas sužvejoti jūrinių lydekų kiekis, palyginti su 
ankstesniu protokolu (sumažėjo nuo 2 000 iki 1 750 tonų); orientacinis tunų kiekis taip pat 
sumažintas, kad atitiktų anksčiau sužvejotus laimikius (sumažėjo nuo 14 000 iki 10 000 tonų). 
Be to, į jį įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama, kad būtų sugaunama kuo mažiau jūrų 
paukščių ir jūrų žinduolių, ir priemonės mokslinių stebėtojų vaidmeniui stiprinti.
 
Pagal protokolą skiriamas finansinis įnašas yra 1 700 000 EUR per metus. Ši suma apima 800 
000 EUR metinę sumą už prieigą prie išteklių ir 900 000 EUR metinę sumą, skirtą Senegalo 
žuvininkystės politikos plėtrai – parama sektoriui padidėjo 20 proc., palyginti su ankstesniu 
protokolu.  

Žvejybos sektorius Senegale yra labai svarbus. Žuvis yra pagrindinis gyvūninių baltymų šaltinis 
šalyje, o žvejyba labai prisideda prie nacionalinės ekonomikos. Ji sudaro iki 3,2 proc. BVP ir 
sukuria apie 600 000 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. Visgi dėl prasto valdymo, menkos 
stebėsenos, peržvejojimo ir neteisėtos žvejybos šiems itin svarbiems ištekliams kyla grėsmė. 
Pagal 2019 m. neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos indeksą 
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Senegalas užima 27-ą vietą (iš 38 Afrikos šalių) ir 78-ą vietą (iš 152 šalių) visame pasaulyje.  

Darnus gamtinių išteklių valdymas yra svarbus Senegalo vyriausybės prioritetas ir nuomonės 
referentė mano, kad pagal naująjį protokolą skiriant sektorinę paramą turėtų būti remiami šie 
prioritetai: 

– skatinamas darnus žvejybos valdymas Senegale, daug dėmesio skiriant mažos apimties 
vietos žvejybai; 

– intensyvinama stebėjimo, kontrolės ir priežiūros veikla;    

– skatinama mokslinių tyrimų pajėgumų plėtotė, siekiant gerinti duomenų apie žvejybos 
išteklius rinkimą. 

Nuomonės referentė mano, kad protokolas suteikia galimybių skatinti atsakingą ir tausų 
žvejybos išteklių naudojimą Senegalo Respublikoje ir atitinka abiejų šalių interesus. Todėl 
nuomonės referentė siūlo patvirtinti šį protokolą.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo Europos Sąjungos vardu 
projektui.
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BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Nuomonės referentas: Paolo De Castro

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimas1 įsigaliojo 2014 m. lapkričio 20 d. Komisija derėjosi su Senegalo Respublikos 
vyriausybe ir buvo parengtas naujas protokolas. Jis parafuotas 2019 m. liepos 19 d. ir juo 
panaikinamas ankstesnis protokolas, baigęs galioti 2019 m. lapkričio 19 d.

Pagal naująjį protokolą, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis 
Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, suteikiama Sąjungos 
laivams žvejybos Senegalo vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į 
ankstesniojo protokolo (2014–2019 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo 
tikslingumo vertinimo rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Pagal protokolą taip 
pat bus suteiktos galimybės Sąjungai ir Senegalo Respublikai, atsižvelgiant į abiejų šalių 
interesus, glaudžiau bendradarbiauti siekiant remti tausų Senegalo vandenyse esančių žvejybos 
išteklių naudojimą ir Senegalo Respublikos pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

a) 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams šaldikliams, 

b) 10 kartinėmis ūdomis su jauku žvejojančių laivų, 

c) 5 ūdomis žvejojantiems laivams, 

d) 2 traleriams.

Derybos dėl žvejybos partnerystės susitarimo su Senegalu naujo protokolo vykdomos 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos išorės veiksmus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
(AKR) šalių atžvilgiu, visų pirma į Sąjungos tikslus, susijusius su demokratijos principais ir 
žmogaus teisėmis. Nors Senegalo žvejybos sektoriuje vykdoma ekonominė veikla bus vietos 
lygmens, ji vis viena padės šalinti esmines neteisėtos migracijos priežastis. 

1 OL L 304, 2014 10 23, p. 3.
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Protokolas apima penkerių metų laikotarpį nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. jo 
pasirašymo dienos.

Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 1 700 000 EUR suma, apimanti:

a)  specialią metinę 800 000 EUR sumą, skiriamą kaip finansinė kompensacija už prieigą prie 
išteklių, įskaitant sumą, atitinkančią 10 000 tonų metinį toli migruojančių rūšių žuvų 
orientacinį kiekį;

b) 900 000 EUR metinę specialią sumą, penkerius metus skiriamą Senegalo žuvininkystės 
sektoriaus politikos įgyvendinimui remti. Ši parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu 
atitinka nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu Senegalo žuvininkystės išteklių 
valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu2.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu tvirtinti pagal partnerystės susitarimą įsteigto 
Jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus. 

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projektui.

2 Pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2013/C 373/01).
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