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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейския съюз (по-нататък „Съюзът“) и Република Сенегал1 влезе в сила на 
20 ноември 2014 г. Комисията проведе преговори с правителството на Република 
Сенегал, което доведе до нов протокол, парафиран на 19 юли 2019 г., с който се отменя 
предходният протокол, чийто срок изтече на 19 ноември 2019 г.

Новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Съюза във водите 
на Сенегал въз основа на най-добрите налични научни становища и при спазване на 
препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия 
океан (ICCAT). С новия протокол се вземат предвид резултатите от оценката на 
последния протокол (2014 – 2019 г.) и на прогнозна оценка на възможността да се сключи 
нов протокол. И двете оценки са извършени от външни експерти. Освен това протоколът 
ще позволи на Съюза и на Република Сенегал да работят в по-тясно сътрудничество, за 
да насърчават отговорното използване на рибните ресурси във водите на Сенегал и да 
подкрепят усилията на Република Сенегал за развитието на нейната синя икономика в 
интерес и на двете страни.

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

а) 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко 
замразяване;

б) 10 кораба, съоръжени с въдици;

в) 5 кораба с парагади;

г) 2 траулера.

Преговорите за нов протокол към споразумението за партньорство в областта на 
рибарството с Република Сенегал представляват част от външната дейност на Съюза по 
отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и в тях се вземат 
предвид по-специално целите на ЕС в областта на зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека. Икономическата дейност, генерирана от сектора на 
рибарството на Сенегал, може да помогне – макар и само на местно равнище – за 
отстраняване на първопричините за незаконната миграция. 

Протоколът обхваща период от пет години, считано от датата на започване на 
временното му прилагане, т.е. от датата на подписването му.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 1 700 000 EUR, въз 
основа на:

а)  годишна сума със специално предназначение в размер на 800 000 EUR като 
финансова компенсация за достъпа до рибните ресурси, която включва сума, 
съответстваща на референтен тонаж за далекомигриращи видове от 10 000 тона 
годишно;

б) годишна сума със специално предназначение в размер на 900 000 EUR за период от 
пет години, в подкрепа на изпълнението на секторната политика на Сенегал в 
областта на рибарството. Тази подкрепа отговаря на целите на националната 

1 ОВ L 304, 23.10.2014 г., стр. 3.
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политика в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни 
ресурси на Сенегал за целия срок на действие на протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се 
определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред 
„Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото на 
годината2.

Комисията ще бъде упълномощена да одобри от името на Съюза измененията към 
протокола, които ще бъдат приети от Съвместния комитет, създаден съгласно 
Споразумението за партньорство. 

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на 
Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал.

2 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни 
въпроси (2013/C 373/01).


