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RÖVID INDOKOLÁS

A Szenegáli Köztársaság és az Európai Unió közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás 2014 novemberében lépett hatályba. Mivel a kapcsolódó jegyzőkönyv 2019. 
novemberében lejárt, az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott egy új ötéves időszakra 
vonatkozó jegyzőkönyv megkötéséről.

A jegyzőkönyv a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti 
Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe véve 
halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajók számára Szenegál vizein. Ez az új jegyzőkönyv 
figyelembe veszi az előző jegyzőkönyv (2014–2019) értékelésének eredményeit, amely azzal a 
következtetéssel zárult, hogy az uniós tonhal- és vonóhálós halászati ágazatnak komoly érdeke 
fűződik a Szenegál területén folytatott halászathoz, és a jegyzőkönyv megújítása segítene a 
megfigyelés, az ellenőrzés és a felügyelet megerősítésében, továbbá hozzájárulna a térségben 
folytatott halászat megfelelőbb irányításához.

A jegyzőkönyv az előző jegyzőkönyvhöz képest alacsonyabb teljes kifogható mennyiséget 
irányoz elő a szürke tőkehalra (2000 tonna helyett 1750), míg a tonhalfajokra vonatkozó 
referenciamennyiség is csökkent, hogy megfeleljen a korábbi fogásoknak (14 000 tonnáról 
10 000 tonnára). Emellett olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek korlátozzák a tengeri 
madarak és tengeri emlősök kifogását, és megerősítik a tudományos megfigyelők szerepét.
 
A jegyzőkönyvre elkülönített pénzügyi hozzájárulás évi 1 700 000 EUR. Ez az összeg a 
forrásokhoz való hozzáférés tekintetében évi 800 000 euróból, a szenegáli halászati politika 
fejlesztése tekintetében pedig évi 900 000 euróból tevődik össze, ami az ágazati támogatás 
20%-os növekedését jelenti az előző jegyzőkönyvhöz képest.  

A halászati ágazat kulcsfontosságú Szenegálban. A hal az állati fehérje elsődleges forrása az 
országban, és a halászat jelentős mértékben hozzájárul a nemzetgazdasághoz. A halászat a GDP 
3,2 %-át teszi ki, és mintegy 600 000 közvetlen és közvetett munkahelyet teremt. A rossz 
gazdálkodás, a gyenge nyomon követés, a túlhalászat és a jogellenes halászat azonban 
veszélyezteti ezt a döntő fontosságú erőforrást. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászatra vonatkozó 2019. évi mutató alapján Szenegál Afrika 38 országa közül a 27. helyen, 
a világ országait tekintve pedig a 78. helyen áll.  

A vadon élő halak halászatával való fenntartható gazdálkodás kiemelt prioritás a szenegáli 
kormány számára, és az előadó úgy véli, hogy az új jegyzőkönyv szerinti ágazati támogatás 
elosztásának a következő prioritásokat kell támogatnia: 

– a szenegáli halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás előmozdítása, különös 
tekintettel a helyi kisüzemi halászatra; 

– a nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek fokozása;    

– a tudományos képességek fejlesztésének előmozdítása a halászati erőforrásokra vonatkozó 
adatgyűjtés javítása érdekében. 

Az előadó úgy véli, hogy a jegyzőkönyv mindkét fél érdekében ösztönözheti a Szenegáli 
Köztársaság halászati erőforrásainak felelős és fenntartható kiaknázását. Ebből az okból az 
előadó a jegyzőkönyv jóváhagyását javasolja.
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******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen 
ajánlást az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) Európai Unió nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.
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