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Легенда на използваните знаци
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*** Процедура на одобрение
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(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на ново споразумение 
за партньорство в областта на рибарството и на нов протокол за определяне на 
възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението 
за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република 
Мавриций
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2012)0442),

– като взе предвид проекта на нова Споразумение за партньорство в областта на 
рибарството и на нов Протокол за определяне на възможностите за риболов и 
финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (0000/2012),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0000/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A7-0000/2012),

1. дава своето одобрение за сключването на Споразумението и на Протокола;

2. призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от 
заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, както и 
многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, и 
съответните годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на 
представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния 
комитет; призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките 
на последната година на прилагане на новия протокол и преди започване на 
преговори за подновяването му, цялостен доклад за оценка относно прилагането му, 
без ненужни ограничения, свързани с достъпа до този документ; 

3. призовава Комисията и Съвета в рамките на съответните им правомощия да 
предоставят незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи на 
процедурата, свързани с новия протокол и неговото подновяване, съгласно член 13, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки и на Република Мавриций.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Отношенията в областта на риболова между Европейския съюз и Република Мавриций 
започнаха през 1989 г. До 2007 г. те бяха безпроблемни, но при изтичането на 
действието на Протокола за 2003-2007 г., страните не успяха да се споразумеят относно 
условията за подновяването му. Оттогава европейският флот упражнява дейността си в 
рамките на режими на частен достъп. Усилията за постигане на споразумения бяха 
подновени през 2010 г. и те доведоха до Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството и Протокола, който Комисията подписа на 23 февруари 2012 г. 

Комисията предложи Съветът да сключи Споразумението и Протокола (COM (2012) 
442), който включва клауза за изключителност за европейския сектор на рибарството. 
Същевременно тя предложи Регламент на Съвета относно разпределянето на 
възможности за риболов между държавите-членки на ЕС. Сключването на 
Споразумението и Протокола зависи от съгласието на Европейския парламент. 

Въпросите за Европейския парламент във връзка с това, дали да даде съгласието си за 
новото споразумение и протокол, ако те предоставят: 

1) икономически обоснован сетълмънт с оглед на наличните възможности за риболов;

2) основа за запазването и устойчивата експлоатация на съответните рибни запаси; 
както и

3) адекватна подкрепа и достатъчни условия за местния сектор на рибарството. 

Анализ на новия протокол

Основните елементи на новия протокол са описани по-долу:

- Ежегодна финансова компенсация в размер на 660 000 евро: а) 357 500 евро годишно, 
съответстващи на годишен референтен тонаж от 5500 тона, и б) 302 500 евро годишно, 
съответстващи на допълнителни средства от страна на ЕС за подпомагане на 
политиката на Мавриций в областта на рибарството и морското дело. 

- Възможности за риболов: при годишен референтен тонаж от 5500 тона ще бъдат 
издадени разрешения за риболов на 41 кораба с мрежа за улов на риба тон и на 
45 кораба с парагади за улов на повърхността. Въпреки това, съобразно годишните 
оценки за състоянието на рибните ресурси, тези възможности за риболов биха могли да 
бъдат преразгледани с оглед на увеличаването или намаляването им, което ще включва 
съответно преразглеждане на финансовото участие. Разпределянето на тези 
възможности за риболов между заинтересованите държави членки е предмет на 
отделно предложение за регламент на Съвета. 

- Авансови плащания и такси, които се заплащат от корабособствениците: 35 евро за 
тон уловена риба тон в риболовната зона на Мавриций. 
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Докладът за предварителна оценка беше възложен от Комисията през 2010 г., когато тя 
започна да проучва дали съществува интерес за ново споразумение в областта на 
рибарството. Предприетата оценка на въздействието не сочи някакви неблагоприятни 
икономически, социални или екологични въздействия. Напротив, тя идентифицира 
няколко положителни последствия от по-ранното споразумение, като например 
засилване на европейския сектор на рибарството и този на Мавриций, както и ползи за 
местното население. Наред с това тя посочи, че наличието на възможности за риболов 
във водите на Мавриций няма задължително да увеличи общия улов на европейските 
плавателни съдове в Индийския океан, тъй като по-скоро би било в полза на по-добро 
пространствено разпределение на риболовните усилия. Оценката стига до заключение, 
че риболовната зона на Мавриций не показва специфични биологични или екологични 
чувствителни области. 

Наред с това, че предоставя сравнително малък дял за националния БВП, секторът на 
рибарството носи малък принос за бюджетните приходи (0,1% от постъпленията през 
2010 г., преди всичко от такси за достъп, плащани от чуждестранни плавателни съдове), 
и предоставя малко работни места (12 000 работни места, предимно в преработвателния 
сектор, което представлява 2% от заетостта в национален план). При все това, секторът 
на рибарството представлява през 2010 г. 15% от общата стойност на износа от 
Мавриций. Изнасяните продукти се състоят преди всичко от консерви с риба тон и 
филета, обработени от внесени суровини. От началото на 2000 г. износът на рибни 
продукти бележи тенденция на нарастване.

Референтният тонаж е понижен от 6500 на 5500 тона/година в сравнение със 
споразумението, чийто срок на действие изтече през 2007 г. При все това, с оглед на 
потребностите в сектора на рибарството на Мавриций, финансовите вноски по 
различните функции са повишени съществено – на година се плащат 365 000 евро.

Новият протокол съдържа по-подробни клаузи за временно преустановяване и 
преразглеждане на плащането на финансовото участие и временното преустановяване 
на прилагането на протокола при определени обстоятелства, по-специално в случай на 
нарушаване на съществени и основни елементи от правата на човека и на 
демократичните принципи, както е предвидено в член 9 от Споразумението от Котону 
(вж. членове 7 и 8 от новия протокол).

Съобразно Глава IX от приложението към новия протокол, плавателните съдове на ЕС 
следва да назначат определен брой моряци от Мавриций (съобразно предходния 
протокол, това задължение се прилага като цяло по отношение на гражданите от АКТБ, 
макар и според някои източници това задължение да не е изпълнено) .

Коментари и заключения на докладчика

Мавриций е островна нация в Индийския океан на около 2000 километра от 
югоизточното крайбрежие на континента Африка. Страната има 1 313 095 обитатели и 
включва островите Агалега, Каргадос Карахос (Св. Брендън) и Родригес. Мавриций 
представлява част от Маскаренските острови, които включват съседния остров 
Реюнион. Площта на страната е 2040 квадратни километра с крайбрежна линия от 177 
километра и Изключителна икономическа зона (ИИЗ) от 1,9 милиона квадратни 
километра.
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Правителственият ръководител е президентът, като конституционната власт 
принадлежи на министър-председателя и на кабинета. Като цяло на Мавриций се гледа 
като на пълна демокрация. Изпълнени са всички изисквания в областта на правата на 
човека и демокрацията.

Икономиката се основава на захарта, туризма, текстила и облеклата, както и 
финансовите услуги, и обхваща също и преработката на риба, ИКТ, развлекателния 
сектор и развитието на сектора на собствеността. БВП (Паритетът на покупателната 
способност) на Мавриций е 1,29 милиарда долара, като той е 82-та страна в света по 
БВП на глава на населението (ППС), която се изчислява на 15 000 долара.  Прогнозата 
за растежа е увеличаване от текущите 3,4% до 5,5% през 2015 г. Прогнозираният 
бюджет за 2011 г. възлизаше на 2,41 милиарда долара с данъците,  други постъпления 
около 21,7% от БВП и дефицит от 3,3%. Само 8% от населението е под границата на 
бедността (данни от 2006 г.).

Съобразно Стратегическия документ на страната (СДС), договорен от правителството 
на Република Мавриций и Европейската комисия за периода 2008-2013 г., по 
отношение на Националната индикативна програма, Съюзът планира да предостави на 
Република Мавриций сума в размер на 51 милиона евро за покриване на 
макроикономическата подкрепа, секторните политики, програмите и проектите в 
подкрепа на основните или неосновни области на подпомагане от Съюза, и сума в 
размер на 12,4 милиона евро за покриване на непредвидени нужди, като например 
подпомагане по спешност, когато такава подкрепа не може да се финансира от бюджета 
на ЕС, вноски за международно договорени инициативи за облекчаване на дългове, 
както и за смекчаване на неблагоприятните последици от нестабилността при 
печалбите от износа.

ИИЗ разполага със значително количество различни видове риба, включително 
плитководни и дълбоководни видове.  Експлоатираните риболовни ресурси включват 
малки риболовни стопанства, установени на острова,  дънен риболов по крайбрежието 
на Маскаренското плато и Архипелага Чагос, както и риболовната зона за риба тон в 
западната част на Индийския океан.

Мавриций спечели от финансовата вноска от ЕС и собствениците на плавателни 
съдове, както посочва докладът за предварителна оценка.  

Новото споразумение за партньорство в областта на рибарството и новият протокол ще 
засилят капацитета на Мавриций за справяне с незаконния, нерегламентиран и 
недеклариран (ННН) риболов, в частност като подобрят неговата инфраструктура за 
мониторинг и контрол върху риболовните дейности в неговата ИИЗ. Той също така ще 
има значително въздействие върху бюджетната и политическата стабилност на 
страната. Контролът на използването на сумата, която съответства на допълнителната 
сума, платена от ЕС в подкрепа на риболова и морската политика на Мавриций, трябва 
да се гарантират. 

За ЕС подписването на новото Споразумение за партньорство в областта на 
рибарството и на новия протокол ще спомогне за запазване на непрекъснатостта на 
обхванатите от споразумения риболовни зони в Източна Африка и ще допринесе за 
жизнеспособността на европейските сектори, като осигури на корабите от ЕС и на 
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зависещите от тях сектори стабилна правна среда и средносрочна предвидимост. 

Комисията поясни, че местната риболовна промишленост поради своя състав не 
използва водите, в които би било позволено на европейските риболовни съдове да 
осъществяват риболов (клаузата за 15 мили). Наред с това, плавателните съдове на ЕС и 
на Мавриций осъществяват риболов на различни видове и уловът на съдовете на ЕС е 
от равнище, което не би било заплаха за запазването и устойчивото експлоатиране на 
съответните рибни запаси; според научния комитет на Комисията по рибата тон в 
Индийския океан в района няма свръхриболов.  

Мавриций има добри показатели в областта на зачитането на правата на човека и 
основните права, както и демократичните принципи, съобразно посоченото в СДС. 
Въпреки факта, че са провеждани редовни консултации с гражданското общество 
относно формулирането на националната политика и че заинтересованите страни са
ангажирани с въпроси от национален интерес, следва да се отбележи, че различните 
организации, ангажирани в областта на рибарството в Мавриций, изразиха загриженост 
относно начина на развитие на преговорите, които водят до новото Споразумение за 
партньорство в областта на рибарството и новия протокол. Запазването на добрата воля 
и надеждността на ЕС е от ключово значение за изграждането на доверие и развитието 
на дългосрочни и взаимно полезни отношение в областта.

Предварителната оценка на съществуващите условия в сектора на рибарството в 
Мавриций с оглед сключване на ново Споразумение и Протокол, изготвена с 
подкрепата на Комисията, посочва, че анализът на въздействието не идентифицира 
неблагоприятни, икономически, социални или екологични аспекти.

Новото Споразумение за партньорство в областта на рибарството и новият 
Протокол са балансирани и обхващат интересите на двете страни, като 
следователно се препоръчва съгласие на ЕП за неговото сключване. 

Парламентът трябва да бъде информиран незабавно и подробно на всички етапи 
от процедурите, свързани със Споразумението за сътрудничество в областта на 
рибарството и Протокола или неговото подновяване, както се изисква в 
параграфи 2 и 3 от проекта на законодателна резолюция.


