
 

AD\1062964BG.doc  PE554.780v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

  

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019 

 

Комисия по развитие 
 

2014/0319(NLE) 

2.6.2015 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по развитие 

на вниманието на комисията по рибно стопанство 

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на 

Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за 

риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за 

партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и 

Европейската общност 

(15225/2014 – C8–0002/2015 – 2014/0319(NLE)) 

Докладчик по становище: Луи Мишел 

 



 

PE554.780v02-00 2/4 AD\1062964BG.doc 

BG 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1062964BG.doc 3/4 PE554.780v02-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящето споразумение и протоколът към него трябва да съответстват на новия 

регламент относно общата политика в областта на рибарството (ОПОР), който поставя 

акцент върху устойчивостта и доброто управление на рибарството; то признава 

значението на политическата последователност между ОПОР и целите на ЕС в областта 

на сътрудничеството за развитие. 

Партньорството в рамките на посоченото споразумение трябва да насърчава отговорно 

използване на рибните ресурси на Мадагаскар. Това е възможност за укрепване на 

икономическия растеж, подобряване на положението на правата на човека и условията 

за работниците, по-конкретно за жените и премахване на нелегалния труд на децата в 

тази област.  

ЕС би трябвало да насърчава своите кораби да наемат местни рибари и да разтоварват 

улова си за преработка в Мадагаскар. Тези кораби трябва да спазват задълженията за 

годишно деклариране в съответствие с правилата за добро управление и прозрачност. 

Съвместна комисия ЕС - Мадагаскар по въпросите на рибарството би трябвало да 

анализира въздействието на посоченото партньорство.  

Докладчикът приветства предоставянето на годишна сума в размер на 700 000 евро, 

предназначена да подкрепи политиката за секторите на рибните ресурси и рибарството. 

Посочената сума би трябвало да се използва в подкрепа на осъществяването на 

научноизследователски проекти, проекти за контрол и надзор на борбата срещу 

незаконния улов, устойчивото управление на рибните запаси и насърчаването на 

занаятчийския риболов, необходим за продоволствената сигурност. Мадагаскар би 

трябвало да положи повече усилия, за да демонстрира прозрачност в управлението на 

финансовите средства.  

Докладчикът възприема споразумението като възможност ЕС да насърчи страната да 

положи усилия, за да изпълни Споразумението от Котону, по-конкретно член 9 от него 

относно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата 

държава и добрата администрация.  

****** 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на 

Европейския съюз на протокола за определяне на възможностите за риболов и на 

финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на 

рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност. 
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