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PR_NLE-AP_Agreement

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do 
Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
Republiką Senegalu
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13484/2019),

– uwzględniając Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu 
(13483/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, a 
także art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0178/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0000/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Senegalu.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska (UE) podpisała szereg umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz 
protokołów z państwami spoza UE. W ramach umów o partnerstwie w sprawie połowów UE 
udziela wsparcia finansowego i technicznego w zamian za uprawnienia do połowów 
nadwyżki zasobów ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) kraju, w prawnie 
regulowanym otoczeniu. Umowy te koncentrują się również na ochronie zasobów i 
równowadze środowiskowej oraz gwarantują, że wszystkie statki UE podlegają takim samym 
zasadom kontroli i przejrzystości, a także wspierają zrównoważoną politykę rybołówstwa
kraju partnerskiego. Jednocześnie do wszystkich protokołów do
umów o partnerstwie w sprawie połowów dodano klauzulę dotyczącą poszanowania praw 
człowieka.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską 
a Republiką Senegalu1 (zwana dalej „umową”) weszła w życie 20 listopada 2014 r.2 i jest 
automatycznie odnawiana od tego czasu. Obowiązujący dotychczas protokół wygasł 19 
listopada 2019 r. 

Na podstawie odpowiednich wytycznych negocjacyjnych3 Komisja przeprowadziła 
negocjacje z rządem Republiki Senegalu (zwanej dalej „Senegalem”) w celu zawarcia 
nowego protokołu do umowy. W wyniku tych negocjacji 19 lipca 2019 r. parafowano nowy 
protokół.  Protokół obowiązuje przez pięć lat, począwszy od daty jego tymczasowego 
stosowania, tj. od daty jego podpisania, zgodnie z art. 16.

Zgodnie z priorytetami reformy polityki rybołówstwa4 nowy protokół oferuje statkom Unii 
Europejskiej uprawnienia do połowów w wodach Senegalu na podstawie najlepszych 
dostępnych opinii naukowych i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. 
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). W nowym protokole uwzględniono wyniki 
oceny ostatniego protokołu (na lata 2014–2019) oraz perspektywicznej oceny potrzeby 
zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili eksperci zewnętrzni. Protokół 
umożliwi także Unii Europejskiej oraz Senegalowi bliższą współpracę w celu propagowania 
rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Senegalu oraz wsparcie wysiłków 
Senegalu na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki, w interesie obu stron.

Protokół przewiduje uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

– 28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka;
– 10 statków do połowu wędami; 
– 5 taklowców; 
– 2 trawlery.

Roczna rekompensata finansowa Unii Europejskiej wynosi 1 700 000 EUR, a składa się na 
nią:

1 Dz.U. L 304 z 23.10.2014, s. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
3 Przyjęte na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 lipca 2019 r.
4 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
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a) kwota w wysokości 800 000 EUR za dostęp, w szczególności w odniesieniu do 
pojemności referencyjnej wynoszącej 10 000 ton tuńczyka rocznie, oraz za 
dopuszczalną wielkość połowu morszczuka angolańskiego, wynoszącą 1750 ton 
rocznie, która została zredukowana z 2000 ton zapisanych w dotychczas 
obowiązującym protokole; 

b) wsparcie na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Senegalu w wysokości 900 000 
EUR rocznie przez cały okres obowiązywania protokołu. Wsparcie to jest zgodne 
z celami polityki krajowej Senegalu w dziedzinie zrównoważonego zarządzania 
zasobami rybnymi przez cały okres obowiązywania protokołu.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i na płatności ustala się w ramach rocznej procedury 
budżetowej, w tym na rezerwę na protokoły, które nie weszły w życie na początku roku5.

Sektor rybołówstwa zapewnia gospodarce Senegalu dochody sięgające około 2 % PKB, przy 
czym wywóz produktów rybołówstwa stanowi 16 % eksportu tego kraju. Sektor rybołówstwa 
jest uważany za sektor o dużym potencjale rozwoju, który może przyspieszyć osiągnięcie 
celów krajowego planu rozwoju (Plan Sénégal Émergent), będącego punktem odniesienia 
polityki krajowej w średniej i długiej perspektywie. Ponadto państwo podejmuje wiele 
wysiłków na rzecz spełnienia kryteriów zrównoważenia środowiskowego.

Unia Europejska i Senegal kontynuują współpracę w ramach ogólnych umowy z Kotonu. 
Wsparcie gospodarcze dla rybołówstwa udzielane jest z programu inicjatyw regionalnych, w 
szczególności programu PESCAO, którego celem jest poprawa zarządzania sektorem 
rybołówstwa i zwalczanie nielegalnych połowów (NNN), z budżetem w wysokości 15 mln 
EUR na lata 2018–2024.

Połowy morszczuka angolańskiego na obszarze połowowym Senegalu i w strefach 
połowowych sąsiadujących krajów zwiększyły presję połowową na te stada. Zgodnie z opinią 
naukową Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowo-Wschodnim Atlantyku (CECAF) połowy 
morszczuka angolańskiego  odbywają się na skalę gwarantującą równowagę. Sprawozdanie 
oceniające zaleca ograniczenie dodatkowych połowów morszczuka angolańskiego w celu 
zmniejszenia śmiertelności połowowej. Zalecenie to uszanowano podczas negocjacji 
protokołu.

Statki rybackie UE ograniczają się do obszarów połowowych na pełnym morzu, co redukuje 
do minimum rywalizację z senegalskim sektorem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, a więc nie zagraża jego istnieniu. Do kontaktu floty Unii z flotą senegalską 
dochodzi głównie w przypadku połowów dalekomorskich z użyciem włoka. Senegal ma 3 lub 
4 czynne jednostki połowowe, których limit połowowy jest dwa razy wyższy niż TAC 
wynoszący 2000 ton, którym dysponują trawlery unijne.
Perspektywiczne sprawozdanie oceniające z ostatniego protokołu (2014–2019) potwierdza, że 
skutecznie przyczynia się on do zrównoważonej eksploatacji zasobów w senegalskiej strefie 
połowowej i zaleca podpisanie nowego protokołu.

5 Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych (2013/C 
373/01).
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