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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a 
Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt 
halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 
15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12928/2019),

– tekintettel a levélváltás útján az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság 
között létrejött, az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti 
halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi 
hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv 
meghosszabbításáról szóló megállapodásra (12927/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0175/2019),

– tekintettel az eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének 
(7) bekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0000/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormányainak és 
parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Háttér: 

A Mauritániával kötött halászati partnerségi megállapodás jelentős halászati lehetőségeket 
biztosít az uniós flotta számára a tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok, valamint a tonhal és a 
nagy távolságra vándorló fajok halászata tekintetében. Az EU létrehozta a kétoldalú, 
fenntartható halászati partnerségi megállapodások hálózatát az Atlanti-óceánon Nyugat-Afrika 
magasságában, nevezetesen Marokkóval, Szenegállal, Gambiával, Bissau-Guineával, Libériával 
és Elefántcsontparttal. 

A Bizottság 2018–2019-ben elvégezte a mauritániai halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt 
jelenlegi jegyzőkönyv utólagos értékelését, valamint a jegyzőkönyv esetleges megújításának 
előzetes értékelését,és ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az uniós halászati ágazat 
határozottan érdekelt a mauritániai halászatban, és hogy a jegyzőkönyv megújítása hozzájárulna a 
nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet megerősítéséhez, valamint a térségben folytatott 
halászat jobb irányításához. Az EU számára fontos egy olyan eszköz fenntartása, amely 
mélyreható ágazati együttműködést tesz lehetővé egy olyan országgal, amely a joghatósága alá 
tartozó halászati terület kiterjedéséből adódóan szubregionális szinten az óceánpolitikai irányítás 
meghatározó tényezője. 

2019. július 8-án a Tanács elfogadta azt a megbízást, amelyben felhatalmazta az Európai 
Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az EU és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti 
halászati partnerségi megállapodás, valamint a halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 
megállapításáról szóló, 2019. november 15-én hatályát vesztett végrehajtási jegyzőkönyvről.

Az említett megbízás előírja, hogy amennyiben az Európai Unió és Mauritánia közötti új, 
fenntartható halászati partnerségi megállapodásról és jegyzőkönyvről szóló tárgyalások a 
tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe, a halászati tevékenységek tartós szünetelésének 
elkerülése érdekében helyénvaló a Bizottságnak lehetőséget biztosítani arra, hogy 
megállapodjon Mauritániával a jelenlegi jegyzőkönyv egyéves időtartamra történő 
meghosszabbításáról, miközben továbbra is megpróbál megállapodásra jutni egy új, 
fenntartható halászati partnerségi megállapodásról és jegyzőkönyvről, a megbízásban 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően.

A tárgyalások összetett jellege miatt a két fél megegyezett a jelenlegi jegyzőkönyv legfeljebb 
egy évvel történő meghosszabbításáról. E meghosszabbításról egy 2019. szeptember 4-én 
Brüsszelben parafált, levélváltás formájában létrejött megállapodás rendelkezik. E 
meghosszabbítás révén sikerült elkerülni az uniós hajók halászati tevékenységének 
megszakítását, miután a jegyzőkönyv 2019 novemberében hatályát vesztette. E 
meghosszabbítás legfeljebb egyéves időtartamra érvényes. Most az Európai Parlamentnek kell 
határozatot hoznia a meghosszabbítás jóváhagyásáról.

A jegyzőkönyv a következő kategóriákban nyújt halászati lehetőségeket:

* a langusztától és a tarisznyaráktól eltérő rákfélékre halászó hajók: 5 000 tonna és 25 
hajó;

* szenegáli tőkehalra halászó (fagyasztó nélküli) vonóhálós hajók és fenékhorogsoros 
halászhajók: 6 000 tonna és 6 hajó;
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- szenegáli tőkehalra halászó, fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajók: (fekete 
tőkehal: 3 500 tonna, kalmár: 1 450 tonna tintahal: 600 tonna);

* a szenegáli tőkehaltól eltérő tengerfenéki fajokra nem vonóhálóval halászó 
halászhajók:  000 tonna és 6 hajó;

* kerítőhálós tonhalhalászhajók: 12 500 tonna (referenciamennyiség) és 25 hajó;
* horgászbotos vagy horogsoros tonhalhalászhajók: 7 500 tonna (referenciamennyiség) 

és 15 hajó;
* nyílt vízi halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók: 225 000 tonna 

(legfeljebb 10%-os engedélyezett túllépéssel) és 19 hajó;
* nyílt vízi halászatot folytató, fagyasztó nélküli hajók: 15 000 tonna (felhasználás 
esetén levonandó a 6. kategóriára megállapított mennyiségből) és 2 hajó.

Pénzügyi hozzájárulás

Az éves pénzügyi hozzájárulás a meghosszabbításból következő legfeljebb egyéves időszakra 
61 625 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a következőkből adódik össze:

a) a jegyzőkönyvben megállapított kategóriákba tartozó halászati erőforrásokhoz való 
hozzáférésért járó éves összeg címén évi 57 500 000 EUR.
b) Mauritánia halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén évente 4 125 000 
EUR, hogy az ország meg tudjon felelni a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás területén a nemzeti politikai célkitűzéseinek.

Az előadó álláspontja

A Mauritániával kötött halászati megállapodás a legfontosabb az EU által harmadik országokkal 
kötött jelenlegi halászati megállapodások közül. Több mint harminc év telt el az első megállapodás 
megkötése óta, és jelenleg legfeljebb 58, Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából, 
Hollandiából, Litvániából, Lettországból, Lengyelországból, Németországból, az Egyesült 
Királyságból, Írországból és Franciaországból érkező hajó végezhet halászati tevékenységet.

Az előadó elismeri a jelenlegi jegyzőkönyv meghosszabbíthatóságát biztosító rendelkezés 
célszerűségét, mivel a Mauritániával folytatott tárgyalások összetettsége e megállapodás 
megújításának útjában állt, és ez valószínűleg a jövőben is így marad. Ugyanakkor, elismerve, hogy 
ez egy célszerű intézkedés, mindkét felet figyelmezteti arra, hogy ez a rendelkezés nem szolgálhat 
ürügyként a tárgyalások szükségtelen elnyújtására. 

Elismerését fejezi ki a jelenlegi jegyzőkönyv átláthatósága tekintetében elért előrelépésért, 
amelynek értelmében Mauritánia köteles nyilvánosságra hozni minden olyan megállapodást, 
amely lehetővé teszi külföldi hajók számára a felségvizeihez való hozzáférést. Az előadó úgy véli, 
hogy ezt a modellt kell követni az Európai Unió által harmadik országokkal kötött valamennyi 
megállapodásban, és arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy javítsa tovább az EU kétoldalú 
halászati tárgyalásainak átláthatóságát.

E tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy segítse Mauritániát az általa fenntartott 
magánmegállapodások irányításának és ellenőrzésének javításában, különös tekintettel azokra, 
amelyek az erőforrások esetleges túlzott kiaknázásával kapcsolatos visszaélést eredményezhetnek, 
és amelyek sérthetik a mauritániai munkavállalók jogait, vagy lehetővé tehetik a jogellenes, 
szabályozatlan és be nem jelentett halászatot, amint arról az e halászatokban tevékenykedő nem 
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kormányzati szervezetek beszámoltak. Lehetővé kell tenni, hogy ez az ország újratárgyalhassa 
ezeket a megállapodásokat, és biztosítani tudja, hogy a közösségi hajókra vonatkozó feltételekkel 
azonos feltételeket alkalmazzanak, és hogy az erőforrásokat valóban fenntartható módon 
aknázzák ki. A mauritániai kisüzemi flottának fenn kell tartania az erőforrásaihoz való 
preferenciális hozzáférést, és képesnek kell lennie a térség élelmezésbiztonságának garantálására. 
A jelenlegi jegyzőkönyv ágazati támogatását az előzőhöz képest megnövelték annak érdekében, 
hogy javítsák az említett országban a halászati tevékenységek fenntartható fejlesztésére irányuló 
új ágazati stratégia végrehajtásához nyújtott európai támogatást. 

Az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy erősítse meg a helyi mauritániai halászati ágazat számára 
nyújtott támogatást, az Európai Unió arra irányuló, határozott szándékának kifejezéseként, hogy 
támogassa azoknak az országoknak a flottáit, amelyekkel megállapodást kötött, valamint hogy 
exportálja azt a környezetvédelemi, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági modellt, amely 
mellett halászati szakpolitikájában kiáll.

Elismeri továbbá a Mauritánia által tett javító célú erőfeszítéseket, amelyek alternatív mentesítési 
eljárást írnak elő arra az esetre, ha a közúti szállításban az előző hónapok során tapasztaltakhoz 
hasonlóan ismét fennakadások következnének be. A közösségi hajótulajdonosok súlyos 
veszteségeket szenvedtek el a közúti közlekedésnek a Mauritánia és Marokkó közötti határon 
kialakult konfliktus miatti leállása miatt. Sürgeti a Bizottságot, hogy az új, jelenleg tárgyalás alatt 
álló jegyzőkönyvbe foglalja bele a Mauritánián kívüli kikötőkben történő kirakodás lehetőségét, 
hogy véget vessen ezeknek a sajnálatos incidenseknek.

Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a jelenlegi jegyzőkönyvben foglalt javítások 
fenntartását, például a közösségi flottára vonatkozó korlátozások eltörlését, amelyek a fogási 
lehetőségek gyenge kihasználásához vezettek, amelyeket a lábasfejűek az európai flotta általi 
hagyományos halászatának a megszüntetése is csökkentett. Külön meg kell említeni a halászati 
övezetek kialakítását és kiigazítását a külső vázas ehető vízi gerinctelenekre és a kisméretű nyílt 
vízi fajokra halászó flották számára, ami elengedhetetlen a mauritániai flottákkal való együttélés 
javításához, valamint meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e a szenegáli tőkehalra halászó 
vonóhálós és rögzített horogsoros halászhajó flották halászati lehetőségeinek javítása, feltéve, 
hogy ez a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján történik. 

Különösen hangsúlyozandó az európai hajókon kötelezően alkalmazandó mauritániai személyzet 
számarányának megállapítását érintő változások fenntartása. Kéri a Bizottságot, hogy továbbra is 
tartsa fent a 60%-os arányt, és ebbe ne számítsa bele a gépkezeléssel kapcsolatos posztokat, ami 
megoldást jelent a mauritániai tengerészek szakképzettségi szintjével kapcsolatos problémákra. 
 
A jelenlegi jegyzőkönyv emellett javításokat eszközöl a nagy távolságra vándorló fajokra halászó 
flotta tekintetében, amely így az egyéb, harmadik országok által alkalmazott feltételekkel azonos 
feltételek mellett végezhet halászati tevékenységet, miután az ellenőrzési és hozzáférési 
intézkedéseket összehangolták az egyéb tonhalhalászati megállapodásokban foglalt 
intézkedésekkel. Az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy a fent említett javításokat tartsa fenn az új 
jegyzőkönyvben is.
 
Az előadó hangsúlyozni kívánja annak a szabálynak a fontosságát is, amely előírja az európai 
hajók számára, hogy a nyílt vízi fajok fogásainak 2 %-át adományozzák a rászorulóknak. Ezeknek 
az adományoknak a Mauritániával kötendő jövőbeli jegyzőkönyvben is szerepelniük kell.

Az előadó ragaszkodik a jelenlegi jegyzőkönyvben, és különösen annak 1. cikkében szereplő 
rendelkezések javításához, amelyek célja a kölcsönös bizalom javítása és az európai flotta más, 
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külföldi flottákkal szembeni  hátrányos megkülönböztetésének felszámolása, ami annak a 
biztosítására szolgál, hogy a külföldi flottákra is ugyanazok, a halászati erőforrások védelmére 
vonatkozó előírások vonatkozzanak, mint a közösségi hajókra. A nagyobb átláthatóság biztosítása 
érdekében Mauritániának továbbra is kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy valamennyi, 
harmadik országgal kötött állami és magánjellegű megállapodását nyilvánosságra hozza, valamint 
hogy az európai flotta számára elsőbbségi hozzáférést biztosít többletéhez.

A halászati területeket illetően az előadó arra kéri a Bizottságot, hogy a FAO délnyugat-afrikai kis 
méretű nyílt vízi fajokkal foglalkozó munkacsoportja ajánlásának megfelelően a kisméretű nyílt 
vízi fajok tekintetében regionális gazdálkodást valósítson meg, mivel Mauritánia Marokkóval, 
Gambiával és Szenegállal osztozik ezeken az állományokon. Közös kutatási programokat kell 
létrehozni, és az új jegyzőkönyv és annak végrehajtása céljából a Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy a tudományos bizottságok üléseinek időpontjai egybeessenek, vagy azokat csak 
néhány nap válassza el egymástól.

Az új jegyzőkönyvre tekintettel az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa fenn a pénzügyi 
hozzájárulásnak az elfogadott halászati lehetőségekkel kapcsolatban kialakított egyensúlyát. 
Fontos fenntartani a Mauritániával kötött megállapodás költség-haszon arányát, amihez a 
technikai intézkedésekben eszközölt változtatások is hozzájárulnak.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf

