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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o 
izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o 
trajnostnem ribolovu
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13484/2019),

– ob upoštevanju o Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in 
Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (13483/2019),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko 
(a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C9-0178/2019),

– ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa,

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

1. odobri sklenitev Protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Senegal.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je s tretjimi državami podpisala številne sporazume o partnerstvu v ribiškem 
sektorju in protokole. S sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju zagotavlja finančno in 
tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice za presežne zaloge v izključni ekonomski 
coni države in v pravno reguliranem okolju. Namen sporazumov je tudi ohraniti vire in 
okoljsko trajnost, seveda pa je treba zagotoviti, da za vsa plovila EU veljajo enaka pravila 
glede nadzora in preglednosti ter da se podpira trajnostna ribiška politika partnerske države. 
Hkrati je v vse dodatne protokole sporazumov o ribolovu vključena klavzula o spoštovanju 
človekovih pravic.

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo1 (v 
nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 20. novembra 20142 in se od takrat samodejno 
podaljšuje. Protokol je prenehal veljati 19. novembra 2019. 

Komisija je na podlagi pogajalskih smernic3 opravila pogajanja z vlado Republike Senegal (v 
nadaljnjem besedilu: Senegal) za sklenitev novega protokola k Sporazumu. Po pogajanjih je 
bil 19. julija 2019 parafiran nov protokol. Zajema petletno obdobje od datuma začetka 
njegove začasne uporabe, to je od datuma podpisa, kot je navedeno v členu 16 Protokola.

V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike4 novi protokol plovilom 
Evropske unije zagotavlja ribolovne možnosti v senegalskih vodah na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih mnenj in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za 
ohranitev tunov v Atlantiku. V novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene zadnjega 
protokola (2014–2019) in v prihodnost usmerjene ocene o tem, ali je smotrno skleniti novega. 
Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Senegalu omogočil 
tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v senegalskih 
vodah ter podprl prizadevanja Senegala za razvoj domačega modrega gospodarstva, kar je v 
interesu obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

– 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko;
– 10 plovil za ribolov z ribiško palico, 
– 5 plovil s parangalom, 
– 2 plovili za ribolov z vlečno mrežo.

Letni finančni prispevek Evropske unije znaša 1 700 000 EUR in zajema:

a) znesek za dostop v višini 800 000 EUR, zlasti za referenčno tonažo 10 000 ton tuna na 
leto in za dovoljeni ulov benguelskega osliča v obsegu 1750 ton na leto, kar je 
zmanjšana količina v primerjavi s prejšnjim protokolom (za 2000 ton); 

1 UL L 304, 23.10.2014, str. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/sl/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=sl.
3 Sprejete 15. julija 2019 na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo.
4 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

https://www.consilium.europa.eu/sl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=sl.
https://www.consilium.europa.eu/sl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=sl.
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b) podporo za razvoj ribiške politike Senegala v višini 900 000 EUR na leto za celotno 
obdobje veljavnosti Protokola. Podpora je v skladu s cilji nacionalne politike o 
trajnostnem upravljanju ribolovnih virov Senegala za celotno obdobje veljavnosti 
Protokola.

Letni znesek odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil je določen v letnem 
proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki še ne začnejo veljati v 
začetku leta5.

Ribiški sektor prispeva približno 2 % BDP gospodarstvu Senegala, pri čemer izvoz ribiških 
proizvodov predstavlja 16 % izvoza države. Ribištvo sodi med sektorje, ki spodbujajo rast in 
ki lahko prispevajo k izpolnjevanju ciljev nacionalnega razvojnega načrta Plan Sénégal 
Émergent, ki je srednje- in dolgoročni referenčni okvir nacionalne politike. Država si tudi 
zelo prizadeva za izpolnjevanje meril okoljske trajnosti.

Evropska unija in Senegal sodelujeta v splošnem okviru Sporazuma iz Cotonouja. 
Gospodarska podpora za ribištvo se zagotavlja v okviru programa regionalne pobude, zlasti 
programa PESCAO s proračunom 15 milijonov EUR za obdobje 2018–2024, s katerim naj bi 
izboljšali upravljanje ribiškega sektorja in podprli boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
zakonsko neurejenemu ribolovu.

Zaradi ulova benguelskega osliča na senegalskem ribolovnem območju in ribolovnih 
območjih sosednjih držav se je še povečal ribolovni pritisk na njegove staleže. V skladu z 
znanstvenim mnenjem Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) poteka 
ribolov benguelskega osliča znotraj meja trajnosti. Poročilo o oceni vsebuje priporočilo za 
zmanjšanje dodatnega ulova benguelskega osliča, da bi zmanjšali ribolovno umrljivost. Pri 
pogajanjih o Protokolu je bil torej sklenjen.

Ribiška plovila Unije so omejena na ribolovna območja na odprtem morju, da bodo kar 
najmanj prihajala v stik s senegalskim obrtnim ribištvom in ne bodo ogrožala možnosti 
preživljanja v tem sektorju. Do srečanj med ladjevjem Unije in senegalskim ladjevjem prihaja 
večinoma pri ribolovu z vlečnimi mrežami na odprtem morju, kjer delujejo 3 ali 4 senegalske 
ladje z dvakrat višjo zgornjo mejo ulova, kot je na voljo plovilom Unije z vlečno mrežo (2000 
ton).
V poročilu o predhodni oceni zadnjega protokola (2014–2019) je navedeno, da je na splošno 
učinkovito prispeval k trajnostnemu izkoriščanju virov na senegalskem ribolovnem območju, 
in da se priporoča sklenitev novega protokola.

5 V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (2013/C 373/01).


