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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-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))

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Senegal, som trådte i kraft den 20. november 2014,

– der henviser til den retrospektive og den fremadrettede vurdering af protokollen til 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Senegal,

– 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, 
stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C9-0178/2019),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...20201 om udkast til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

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

A. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Senegal trådte i kraft den 20. november 2014, at den senest 
gældende protokol til gennemførelse af aftalen udløb den 19. november 2019, og at en 
ny protokol blev paraferet den 19. juli 2019;

B. der henviser til, at den seneste protokols effektivitet har været tilfredsstillende i forhold 
til tunfiskeriet, hvorimod EU-fartøjerne ikke har udnyttet alle fiskerimulighederne efter 
demersale dybhavsarter, idet fangsterne af kulmule i senegalesiske farvande udgør 
mindre end 10 % af Fællesskabets fangster i subregionen;

C. der henviser til, at 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,

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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D. der henviser til, at den nye protokol dækker en periode på fem år og fastsætter 
fiskerimuligheder for EU-fartøjer (28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri, 10 
stangfartøjer, 5 langlinefartøjer og to trawlere) med en referencemængde på 10 000 tons 
tun pr. år og en tilladt årlig fangstmængde for kulmule på 1 750 tons;

E. der henviser til, at den finansielle modydelse er på 3 050 750 EUR pr. år, fordelt på 
følgende måde: 800 000 EUR pr. år for adgang til ressourcer, 900 000 EUR pr. år for 
gennemførelsen af sektorpolitikken og 1 350 750 EUR pr. år svarende til det anslåede 
beløb i licenser fra rederne;

F. der henviser til, at Senegal har ratificeret de fleste internationale retsinstrumenter om 
international fiskeriforvaltning;

G. der henviser til, at Den Europæiske Union og Senegal samarbejder inden for rammerne 
af Cotonou-aftalen, og at den økonomiske støtte inden for fiskeriet ydes gennem 
PESCAO-programmet, som har til formål at forbedre forvaltningen af fiskerisektoren 
og bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri);

1. finder, at protokollen vil muliggøre et tæt samarbejde mellem Den Europæiske Union 
og Senegal med henblik på at sikre en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i de 
senegalesiske farvande og støtte Senegals bestræbelser på at udvikle en bæredygtig 
ressourceforvaltning og beskytte den marine biodiversitet;

2. støtter EU's strategi om at opretholde et netværk af aftaler i regionen som supplement til 
indsatsen for at sikre bestandenes bæredygtighed i de regionale fiskeriorganisationer;

3. noterer sig, at den nye protokol i overensstemmelse med konklusionerne i 
evalueringsrapporten indeholder en reduktion af fangstmængden for senegalesisk 
kulmule (fra 2 000 til 1 750 tons pr. år) og en forhøjelse af den finansielle modydelse 
for sektorstøtten (150 000 EUR) og af den anslåede størrelse af de licensafgifter, som 
rederne skal betale;

4. konstaterer, at fiskerimulighederne for senegalesisk kulmule i overensstemmelse med 
den videnskabelige udtalelse fra Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale 
Atlanterhav (CECAF) er blevet nedsat for at reducere dødeligheden;

5. noterer sig de eksisterende vanskeligheder med den videnskabelige overvågning af 
udnyttelsen af demersale dybhavsbestande og opfordrer indtrængende til, at der i 
evalueringen også tages hensyn til fiskeripresset fra tredjelandsfartøjer i andre 
kystlandes farvande, idet de fiskerimuligheder, der er til rådighed i Senegals farvande 
for EU-fartøjer, er relativt begrænsede;

6. mener, at det for at sikre adgang til de eksisterende overskud i de senegalesiske 
farvande er nødvendigt at kende den samlede fiskeriindsats, og opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at artiklen om gennemsigtighed anvendes i forbindelse med 
den foreliggende protokol samt i forhandlingerne i de kompetente regionale 
fiskeriorganisationer;

7. noterer sig muligheden for at revidere fiskerimulighederne og aftale forsøgsfiskeri i 
Senegals fiskeriområder; glæder sig over medtagelsen af fangstovervågning via det 
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elektroniske indberetningssystem (ERS, electronic reporting system); opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at systemet sættes i drift så hurtigt som muligt;

8. konstaterer med tilfredshed, at Senegal ratificerede FAO's aftale om 
havnestatsforanstaltninger i 2017, hvilket er positivt i betragtning af den vigtige rolle, 
havnen i Dakar spiller for landinger af fiskevarer;

9. ser positivt på påmønstringen af senegalesiske sømænd på EU-fartøjer og understreger 
de gode resultater, der er opnået i forbindelse med gennemførelsen af den foregående 
protokol; glæder sig over, at Senegal har ratificeret ILO-konvention C188 om 
arbejdsforhold i fiskerisektoren; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at vurdere 
den effektive gennemførelse heraf, navnlig hvad angår arbejdsvilkår og løn, der også er 
omhandlet i protokollen, på møderne i Det Blandede Udvalg;

10. anbefaler, med henblik på at sikre overholdelse af de sektorstøttemål, der er fastsat i 
artikel 5, og uden at det berører andre aktiviteter, følgende prioriterede og strategiske 
foranstaltninger:

– forbedret tilsyn, kontrol og overvågning gennem en hurtig modernisering af 
fiskeriovervågningscentret (FOC)

– støtte til Senegals bestræbelser på at bekæmpe IUU-fiskeri ved hjælp af en 
overvågningsmekanisme for fartøjer, der anløber havnen i Dakar

– udvikling af den videnskabelige kapacitet og indsamlingen af data til 
videnskabelig forskning

– støtte til arbejdsvilkårene for kvinder

– foranstaltninger til støtte for nyttiggørelse af fiskevarer ved hjælp af et horisontalt 
program for kapacitetsopbygning for aktører i sektoren

– etablering af programmer for grundlæggende og faglig uddannelse af søfolk 
(undervisning i fangstmetoder, men også i sikkerhed om bord osv.) med særlig 
vægt på uddannelse af kvinder, der lever af og arbejder i fiskerisektoren

– en øget indsats for at forhindre forsinkelser i gennemførelsen af sektorstøtten fra 
senegalesisk side

– sikring af større synlighed omkring de aktioner, der finansieres af Unionen, og 
fremme af fiskersamfundenes og civilsamfundets forståelse af protokollens 
særlige bidrag til sektorens udvikling;

11. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en samlet undersøgelse af virkningen af 
EU's bilaterale fiskeriaftaler og navnlig de gavnlige virkninger af sektorstøtten og den 
europæiske flådes aktivitet i tredjelandes farvande på de lokale økonomier (bæredygtigt 
fiskeri, lokal beskæftigelse, infrastruktur, sociale forbedringer osv.);

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Senegals regering og 
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parlament.


