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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Senegal 
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13484/2019),

– der henviser til protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (13483/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0178/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Senegals regering og 
parlament.



PE646.918v01-00 6/7 PR\1197426DA.docx

DA

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union (EU) har undertegnet en række fiskeripartnerskabsaftaler og 
fiskeriprotokoller med tredjelande. Gennem fiskeripartnerskabsaftalerne giver EU finansiel og 
teknisk støtte til gengæld for fiskerirettigheder til overskudsbestande i landets eksklusive 
økonomiske zone (EEZ) i et retligt reguleret miljø. Disse aftaler fokuserer også på 
ressourcebevarelse og miljømæssig bæredygtighed og sikrer, at alle EU-fartøjer er underlagt 
de samme regler om kontrol og gennemsigtighed, og støtter partnerlandets egen 
bæredygtige fiskeripolitik. Parallelt hermed er der i alle protokollerne til
fiskeriaftalerne blevet indføjet en bestemmelse om respekt for menneskerettighederne.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union1 (i det 
følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 20. november 20142 og er siden blevet stiltiende 
fornyet. Den senest gældende protokol udløb den 19. november 2019. 

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver3 har Kommissionen ført forhandlinger med 
regeringen for Republikken Senegal (i det følgende benævnt "Senegal") med henblik på at 
indgå en ny protokol til aftalen. Efter afslutningen af disse forhandlinger blev der den 19. juli 
2019 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en periode på fem år fra datoen for dens 
midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet, jf. dens artikel 16.

I overensstemmelse med prioriteterne for reformen af fiskeripolitikken4 skaber den nye 
protokol fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Senegals farvande på grundlag af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med henstillingerne fra Den 
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). I 
denne nye protokol tages der hensyn til resultaterne af en evaluering af den foregående 
protokol (2014-2019) og en fremadrettet evaluering af, om der bør indgås en ny protokol. 
Begge blev foretaget af eksterne eksperter. Protokollen vil også gøre det muligt for Den 
Europæiske Union og Senegal at arbejde tættere sammen om at fremme en ansvarlig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i Senegals farvande og støtte Senegals bestræbelser på at 
udvikle sin blå økonomi i begge parters interesse.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier:

– 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri
– 10 stangfartøjer 
– 5 langlinefartøjer 
– 2 trawlere.

Den Europæiske Unions årlige finansielle modydelse beløber sig til 1 700 000 EUR baseret 
på:

a) et beløb på 800 000 EUR for adgang, navnlig for en referencemængde på 10 000 ton 

1 EUT L 304 af 23.10.2014, s. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/da/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=da
3 Vedtaget af Rådet for Landbrug og Fiskeri den 15. juli 2019.
4 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

%20https://www.consilium.europa.eu/da/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=da
%20https://www.consilium.europa.eu/da/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=da
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tun pr. år, og en tilladt fangstmængde på 1 750 ton pr. år for kulmule, hvilket er 
mindre end fangstmængden i den foregående protokol (2 000 ton) 

b) støtte til udviklingen af sektorpolitikken for fiskeriet i Senegal for et beløb på 
900 000 EUR om året i hele protokollens gyldighedsperiode. Denne støtte stemmer 
overens med målene for Senegals nationale politik hvad angår en bæredygtig 
forvaltning af Senegals fiskeressourcer i hele protokollens gyldighedsperiode.

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige 
budgetprocedure, herunder reserven for protokoller, der endnu ikke er i kraft ved årets start5.

Fiskerisektoren skønnes at tegne sig for omkring 2 % af Senegals BNP, og eksporten af 
fiskerivarer udgør 16 % af landets eksport. Fiskerisektoren betragtes som et bæredygtigt 
vækstincitament, der kan bidrage til at nå målene i den nationale udviklingsplan, Plan 
Sénégal Émergent, som udgør en referenceramme for den nationale politik på mellemlang og 
lang sigt. Hertil kommer den store indsats, som landet gør for at opfylde kriterierne for 
miljømæssig bæredygtighed.

EU og Senegal samarbejder inden for rammerne af Cotonou-aftalen. Den økonomiske støtte 
til fiskeriet sker via det regionale initiativprogram, nærmere betegnet PESCAO-programmet, 
der har til formål at forbedre forvaltningen af fiskerisektoren og kampen mod ulovligt fiskeri 
(IUU-fiskeri) og har et budget på 15 mio. EUR for perioden 2018-2024.

Fangsterne af kulmule i Senegals og nabolandenes fiskerizoner har bidraget til at øge 
fiskeritrykket på disse bestande. Ifølge den videnskabelige udtalelse fra Komitéen for 
Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF) ligger fiskeriet efter kulmule inden for 
bæredygtighedsgrænserne, mens evalueringsrapporten indeholder en anbefaling om at 
reducere yderligere fangster af kulmule for at nedbringe fiskeridødeligheden. Der er opnået 
enighed herom i forhandlingerne om denne protokol.

EU-fiskerfartøjer er begrænset til fiskeriområder på det åbne hav, således at de kun i minimalt 
omfang kommer ind på den senegalesiske ikke-industrielle fiskerisektors område og ikke 
bringer dennes overlevelse i fare. Overlapning mellem EU-fartøjer og senegalesiske fartøjer 
forekommer hovedsagelig i forbindelse med dybhavstrawlfiskeri, hvor der er 3 eller 4 aktive 
senegalesiske fartøjer, der fisker med et fangstloft på det dobbelte af TAC'en på 2 000 tons for 
EU-trawlere.
I rapporten fra den fremadrettede vurdering af den sidste protokol (2014-2019) anføres det, at 
den generelt har været effektiv med henblik på at bidrage til en bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne i den senegalesiske fiskerizone og anbefaler, at der indgås en ny protokol.

5 I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde (2013/C 373/01).


