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RÖVID INDOKOLÁS

A Tanács 2018. április 16-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen 
Marokkóval a (2018. július 14-én lejáró) partnerségi megállapodás módosítása és a 
megállapodás végrehajtását biztosító új jegyzőkönyv megkötése érdekében. Az új halászati 
megállapodás hatályon kívül helyezi az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között 
létrejött, 2007. február 28-án hatályba lépett halászati partnerségi megállapodást. A jelenlegi 
partnerségi megállapodás lényegében az Európai Unió és Marokkó közötti kapcsolatok részét 
képezi, amint azokat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a 
Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2000-ben hatályba lépett 
euromediterrán megállapodás meghatározza. 

E tárgyalások és a megbeszélések eredményeként született szövegek maradéktalanul 
figyelembe veszik az Európai Unió Bírósága által a C-266/165. sz. ügyben 2018. február 27-
én hozott ítéletet, amely szerint a halászati megállapodás és annak jegyzőkönyve nem 
alkalmazandó a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizekre. Tekintettel a Bíróság 
ítéletében kifejtett megfontolásokra, valamint mindkét Fél kívánságának megfelelően a 
tárgyalások során mindazonáltal a szóban forgó területet és a vele szomszédos vizeket sikerült 
belefoglalni a halászati partnerségbe. 

Gazdasági szempontból fontos, hogy halászati tevékenységét az uniós flotta – a szóban forgó 
vizeken is – biztos jogi keretben folytathassa. A halászati partnerség folytatása emellett 
létfontosságú ahhoz is, hogy e terület továbbra is részesüljön a megállapodás által a közösségi 
és a nemzetközi joggal összhangban és a helyi lakosság javára nyújtott ágazati támogatásból.  

Ezenkívül a távolsági flottával foglalkozó tanácsadó testület, a Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) Nyugat-Szahara érintett lakosságának véleményét is kikérte annak 
biztosítására, hogy e lakosság véleményt nyilváníthasson a partnerség Nyugat-Szahara 
szomszédos vizeire való kiterjesztéséről, valamint hogy a lakosság a halászati tevékenységek 
arányában részesüljön a halászati megállapodásból eredő társadalmi-gazdasági előnyökből.

Az Unió nem befolyásolja a Nyugat-Szahara végleges jogállásával kapcsolatos, az Egyesült 
Nemzetek égisze alatt zajló politikai folyamat kimenetelét, és következetesen megerősítette 
elkötelezettségét a Nyugat-Szaharát érintő vita rendezése iránt.

A jegyzőkönyv az alkalmazásának kezdő időpontjától számított négyéves időszakra szól. Az 
új megállapodás célja, hogy tükrözze a 2009. évi reform elveit: jó kormányzás a halászat terén 
és fenntarthatóság, az emberi jogok tiszteletben tartása, átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség. A megállapodás módosítására azért is szükség van, hogy az 
összhangba kerüljön a Bíróság 2018. február 27-i ítéletével, valamint hogy létrejöjjön a 
jogalap a megállapodásnak a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizeken történő 
alkalmazásához. 

Az éves pénzügyi hozzájárulás összege 37 000 000 EUR, amely évente növekszik, amíg az 
utolsó évben el nem éri a 42 400 000 EUR összeget az alábbiak szerint:

a) az uniós hajók halászati övezethez való hozzáférése címén 19 100 000 EUR összegű 
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pénzügyi ellentételezés a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében, amely összeg a második 
évben 20 000 000 EUR-ra, a harmadik és a negyedik évben pedig 21 900 000 EUR-ra 
emelkedik;

b) a Marokkói Királyság halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 
17 900 000 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében, amely összeg a második évben 
18 800 000 EUR-ra, a harmadik és a negyedik évben pedig 20 500 000 EUR-ra emelkedik. Ez 
a támogatás megfelel a Marokkói Királyság által a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodás területén kitűzött nemzeti politikai célkitűzéseknek.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az Európai Unió és a Marokkói Királyság 
közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötéséről, az ahhoz csatolt 
végrehajtási jegyzőkönyv és az említett megállapodást kísérő levélváltás jóváhagyásáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslathoz.
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