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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Република 
Сенегал и Европейския съюз влезе в сила през ноември 2014 г. Като се има предвид, че 
срокът на действие на придружаващия го протокол изтече през ноември 2019 г., 
Европейската комисия проведе преговори с оглед сключване на Протокол за нов период 
от пет години.

Протоколът предоставя възможности за риболов на корабите на ЕС 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). Новият протокол отчита резултатите от оценка на предходния протокол 
(2014–2019 г.), която стигна до заключението, че секторът на ЕС за улов на риба тон и 
риболов с тралове проявява силен интерес към извършването на риболов в Сенегал и че 
подновяването на Протокола ще допринесе за засилване на наблюдението, контрола и 
надзора, както и за по-доброто управление на рибарството в региона.

В Протокола се предвижда по-малък общ допустим улов за мерлуза в сравнение с 
предходния протокол (намаление от 2 000 тона на 1 750 тона), докато референтният 
тонаж за риба тон също е намален, за да се постигне съответствие с историческия улов 
(намаление от 14 000 тона на 10 000 тона). Освен това той включва мерки за 
ограничаване на улова на морски птици и морски бозайници, както и засилване на ролята 
на научните наблюдатели.
 
Годишното финансово участие във връзка с протокола възлиза на 1 700 000 EUR. Тази 
обща сума се разделя на 800 000 EUR годишно за достъп до ресурси и 900 000 EUR за 
развитието на сенегалска политика в областта на рибарството, което представлява 
увеличение на секторната подкрепа с 20 % в сравнение с предходния протокол.  

Секторът на рибарството е от решаващо значение за Сенегал. Рибата е основен източник 
на животински протеини в страната и рибарството допринася значително за 
националната икономика. То допринася за 3,2 % от БВП и създава около 600 000 преки 
и непреки работни места. Въпреки това лошото управление, слабият мониторинг, 
прекомерният улов и незаконният риболов застрашават този критично важен ресурс. 
Индексът за незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов за 2019 г. поставя 
Сенегал на 27-о място (от общо 38 страни в Африка) и на 78-о място (от общо 152 страни) 
в света.  

Устойчивото управление на рибарството на свободно обитаващи риби е основен 
приоритет за сенегалското правителство и докладчикът счита, че разпределянето на 
подкрепата за сектора съгласно новия Протокол следва да подкрепя следните 
приоритети: 

- насърчаване на устойчивото управление на рибарството в Сенегал, като се обръща 
специално внимание на дребномащабния местен риболов; 

- подобряване на мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности;    

- насърчаване на развитието на научния капацитет с цел подобряване на събирането на 
данни за рибните ресурси. 
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Докладчикът счита, че Протоколът има потенциала да насърчава отговорната и 
устойчива експлоатация на рибните ресурси в Република Сенегал в интерес и на двете 
страни. Поради тази причина докладчикът предлага Протоколът да бъде одобрен.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобряването на проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на 
Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (2019 – 2024 г.).
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