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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Republiko Senegal in Evropsko unijo je 
začel veljati novembra 2014. Ker je priloženi protokol prenehal veljati novembra 2019, je 
Evropska komisija opravila pogajanja za sklenitev protokola za naslednjih pet let.

S protokolom so plovilom EU zagotovljene ribolovne možnosti v senegalskih vodah na podlagi 
najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne 
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Novi protokol upošteva oceno prejšnjega 
protokola (2014–2019), s katero je bilo ugotovljeno, da je sektor EU za ribolov tuna in ribolov 
z vlečno mrežo močno zainteresiran za ribolov v Senegalu in da bi podaljšanje protokola 
prispevalo k okrepitvi spremljanja, nadzora in opazovanja ter k boljšemu ribiškemu upravljanju 
v regiji.

Protokol predvideva nižje skupne dovoljene ulove osliča v primerjavi s prejšnjim protokolom 
(zmanjšanje z 2000 na 1750 ton), zmanjšala pa se je tudi referenčna tonaža za tuna, da bi se 
ujemala s preteklim ulovom (zmanjšanje s 14 000 na 10 000 ton). Poleg tega vključuje ukrepe 
za omejitev ulova morskih ptic in morskih sesalcev ter za okrepitev vloge znanstvenih 
opazovalcev.
 
Letni finančni prispevek za protokol znaša 1 700 000 EUR. Skupni znesek je razdeljen na letni 
znesek v višini 800 000 EUR za dostop do virov in 900 000 EUR za razvoj senegalske ribiške 
politike, kar pomeni 20-odstotno povečanje sektorske podpore v primerjavi s prejšnjim 
protokolom.  

Ribiški sektor ima v Senegalu bistveno vlogo. Ribe so glavni vir živalskih beljakovin v državi, 
ribištvo pa veliko prispeva k nacionalnemu gospodarstvu: ustvarja 3,2 % BDP in približno 
600 000 neposrednih in posrednih delovnih mest. Vendar slabo upravljanje in spremljanje, 
prelov in nezakoniti ribolov ogrožajo ta temeljni vir. Indeks nezakonitega, neprijavljenega in 
zakonsko neurejenega ribolova za leto 2019 uvršča Senegal na 27. mesto (od 38 držav) v Afriki 
in na 78. mesto (od 152 držav) v svetu.  

Trajnostno upravljanje prosto živečih vrst je prednostna naloga senegalske vlade, zato 
pripravljavka mnenja meni, da bi morala dodelitev sektorske podpore v okviru novega 
protokola podpirati naslednje prednostne naloge: 

– spodbujanje trajnostnega upravljanja ribištva v Senegalu, s posebnim poudarkom na 
lokalnem ribolovu malega obsega; 

– izboljšanje spremljanja, nadzora in opazovanja dejavnosti,    

– spodbujanje razvoja znanstvenih zmogljivosti za boljše zbiranje podatkov o ribolovnih 
virih. 

Pripravljavka mnenja meni, da bi lahko protokol, v interesu obeh pogodbenic, spodbujal 
odgovorno in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Republiki Senegal, zato predlaga, naj 
se protokol odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev osnutka 
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sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med 
Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (2019–2024).
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