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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju 
in novega protokola o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, ki jih zagotavlja 
Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko 
Mauritius
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2012)0442),

– ob upoštevanju osnutka novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju in novega 
protokola o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, ki jih zagotavlja Sporazum o 
partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mauritius (0000/2012),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A7-0000/2012),

1. odobri sklenitev sporazuma in novega protokola;

2. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz 
člena 9 sporazuma ter večletni sektorski program iz člena 3 novega protokola in s tem 
povezane letne ocene; poziva Komisijo, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot 
opazovalci udeležijo sej skupnega odbora; poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu v 
zadnjem letu uporabe novega protokola in pred začetkom pogajanj o njegovem 
podaljšanju posreduje celovito poročilo z oceno njegovega izvajanja brez nepotrebnega 
omejevanja dostopa do dokumenta; 

3. poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 
218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament 
hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega z novim protokolom in 
njegovim podaljšanjem.

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Mauritius.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Odnosi med Evropsko Unijo in Republiko Mauritius na področju ribištva so začeli leta 1989. 
Do leta 2007 so potekali nemoteno, vendar se po prenehanju veljavnosti protokola za obdobje 
2003–2007 strani nista mogli dogovoriti o pogojih za njegovo podaljšanje. Od takrat je 
morala evropska flota loviti v skladu s sistemi, ki urejajo zasebni dostop. Leta 2010 so 
ponovno stekla prizadevanja za dosego sporazuma, ki so privedla do sporazuma o partnerstvu 
v ribiškem sektorju in protokola, ki ju je Komisija parafirala 23. februarja 2012. 

Komisija je predlagala, naj Svet sklene sporazum in protokol (COM(2012)0442), ki vsebuje 
klavzulo o ekskluzivnosti za evropski ribiški sektor. Hkrati je predlagala uredbo Sveta o 
razdelitvi ribolovnih možnosti med države članice EU. Sklenitev sporazuma in protokola 
mora še odobriti Evropski parlament. 

Preden da svojo odobritev, Evropski parlament želi vedeti, ali novi sporazum in protokol 
prinašata: 

1) sprejemljiv ekonomski sporazum glede na dane ribolovne možnosti;

2) osnove za ohranitev in trajnostno izkoriščanje ustreznih ribjih staležev; ter

3) ustrezno podporo in primerne pogoje za lokalni ribiški sektor. 

Analiza novega protokola

Glavni elementi novega protokola so:

– letno finančno nadomestilo v višini 600 000 EUR: a) 357 500 EUR na leto, kar ustreza letni 
referenčni tonaži 5 500 ton, in b) 302 500 EUR na leto, kar ustreza dodatnemu znesku, ki ga 
Unija plača za podporo ribiške in pomorske politike Mauritiusa. 

– ribolovne možnosti: V okviru referenčne tonaže 5 500 ton bo ribolov dovoljen 41 plovilom 
za ribolov tuna s plavarico in 45 plovilom za ribolov s površinskim parangalom. Vendar bo te 
ribolovne možnosti mogoče zmanjšati ali povečati glede na letne ocene stanja staleža, kar 
pomeni, da bo treba tudi ustrezno preračunati finančni prispevek. Razdelitev ribolovnih 
možnosti med zadevne države članice se določi s posebno uredbo Sveta. 

– predplačila in pristojbine, ki jih plačajo lastniki plovil: 35 EUR na tono tuna, ulovljenega v 
ribolovni coni Mauritiusa. 

Leta 2010 je Komisija naročila predhodno poročilo z oceno, ko je začela raziskovati, ali 
obstaja zanimanje za nov ribiški sporazum. Pri oceni o vplivu niso bili ugotovljeni nikakršni 
ekonomski, socialni ali okoljski negativni vplivi.  Prav nasprotno, ugotovljeno je bilo, da je 
prejšnji sporazum imel več pozitivnih posledic, kot je krepitev evropskega ribiškega sektorja 
in ribiškega sektorja Mauritiusa ter koristi za lokalno prebivalstvo. Nadalje je bilo 
ugotovljeno, da razpoložljivost ribolovnih možnosti v vodah Mauritiusa ne bo neizogibno 
povečala celotnega ulova evropskih plovil v Indijskem oceanu, ampak bo celo prispevala k 
boljši prostorski razporeditvi ribolovnega napora. Na koncu je bilo ugotovljeno, da ribolovna 
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cona Mauritiusa ne kaže posebne biološke ali okoljske občutljivosti. 

Ribiški sektor relativno malo prispeva k nacionalnemu BDP in v proračunske prihodke (0,1 % 
prejemkov v letu 2010, predvsem od pristojbin, ki so jih plačala tuja plovila) ter zaposluje 
skromno število ljudi (12 000 delovnih mest pretežno v predelovalnem sektorju, kar je 2 % 
vseh delovnih mest v državi). Vendar je ribiški sektor v letu 2010 predstavljal 15 % celotne 
vrednosti izvoza z Mauritiusa. Izvoženi proizvodi so predvsem pločevinke tuna in predelana
ledja iz uvožene surovine. Od začetka leta 2000 se izvoz ribiških proizvodov povečuje.

Referenčna tonaža se je zmanjšala od 6500 na 5000 ton letno v primerjavi s sporazumom, ki 
je prenehal veljati leta 2007. Vendar če upoštevamo potrebe ribiškega sektorja Mauritiusa, so 
finančni prispevki iz različnih razdelkov znatno narasli, in sicer je letno plačanih kar dodatnih 
365 000 EUR.

Novi protokol vsebuje podrobnejše klavzule o ukinitvi in prilagoditvi finančnega nadomestila 
ter o prekinitvi izvajanja protokola v določenih okoliščinah, zlasti v primeru kršitve bistvenih 
in temeljnih elementov človekovih pravic in demokratičnih načel, določenih v členu 9 
Sporazuma iz Cotonouja (glej člena 7 in 8 protokola).

V skladu s poglavjem IX priloge k novemu protokolu bodo plovila EU zaposlila določeno 
število mornarjev z Mauritiusa (v prejšnjem protokolu je ta obveza veljala na splošno za 
državljane AKP, čeprav glede na številne vire ni bila izpolnjena).

Pripombe in ugotovitve poročevalca

Mauritius je otoška država v Indijskem oceanu približno 2000 kilometrov jugovzhodno od 
obal afriške celine. Ima 1 313 095 prebivalcev in obsega otoke Agalega, Cargados Carajos 
(Sveti Brandon) in Rodrigues. Mauritius je del otočja Mascarene, ki vključuje tudi sosednji 
otok Reunion. Površina države je 2040 kvadratnih kilometrov, ima 177 kilometrov obale in 
izključno ekonomsko cono, ki meri 1,9 milijona kvadratnih kilometrov.

Na čelu vlade je predsednik, vendar je po ustavi oblast v rokah vlade in njenega predsednika. 
Mauritius na splošno šteje kot popolnoma demokratična država.  Izpolnjuje vse zahteve v 
zvezi s spoštovanjem človekovih pravic in demokracije.

Gospodarstvo temelji na sladkorju, turizmu, tekstilnih izdelkih in oblačilih, finančnih 
storitvah ter se širi na predelovanje rib, informacijske in komunikacijske tehnologije, 
gostinstvo in na razvoj nepremičninskega sektorja. BDP (paritetna kupna moč) je 1, 29 
milijarde$, 82. država na svetu po BDP na prebivalca, ki znaša 15 000$. Zrasel naj bi od 
sedanjih 3,4% na 5,5 % v letu 2015. Proračun je bil ocenjen na 2,41 milijarde$, od tega 
znašajo davki in prihodki okrog 21, 7 % BDP, primanjkljaj pa 3,3 %. Le 8 % prebivalstva živi 
pod pragom revščine (ocena iz leta 2006).

Glede na državni strateški načrt, ki sta ga za obdobje 2008–2013 sklenili vlada Mauritiusa in 
Evropska komisija, bo, kar zadeva nacionalni okvirni program, Unija Republiki Mauritius 
predvidoma dala na voljo 51 milijonov EUR za kritje makroekonomske pomoči, sektorskih 
politik, programov in projektov za pomoč prednostnim in neprednostnim področjem, ki jim 
Unija namenja pomoč, ter 12,4 milijonov EUR za predvidene stroške, kot so nujna pomoč, ki 
je ni možno financirati iz proračuna EU, prispevki za mednarodne pobude za zmanjšanje 
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dolga in omilitev negativnih posledic nestabilnosti prihodkov od izvoza.

Izključna ekonomska cona ima primerno količino različnih rib, tudi pelagične in pridnene 
vrste. Izkoriščeni ribolovni viri vključujejo obrtniški ribolov na otoku, pridneni ribolov na 
odprtem morju na plitvinah platoja Mascarene in arhipelaga Chagos ter ribolov tuna v 
zahodnem Indijskem oceanu.

Kot kaže predhodno poročilo z oceno, je Mauritius koristil finančni prispevek EU in lastnikov 
plovil. 

Novi sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju in novi protokol bosta pomagala okrepiti 
sposobnost Mauritiusa, da se bojuje proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu, zlasti z boljšo infrastrukturo za spremljanje in nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi v 
izključni ekonomski coni. Ravno tako bo pomembno vplival na proračunsko in politično 
stabilnost države. Zagotoviti je treba nadzor nad uporabo dodatnega zneska, ki ga Unija plača 
za podporo ribiške in pomorske politike Mauritiusa. 

S sklenitvijo sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju in novega protokola bo Evropska 
unija lahko ohranila stalnost v ribolovnih conah, na katere se nanašajo sporazumi v vzhodni 
Afriki, hkrati pa bo to prispevalo k uspešnemu delovanju evropske industrije, saj bo plovilom 
EU in od njih odvisni industriji omogočilo stabilno pravno okolje in srednjeročno 
predvidljivost. 

Komisija je pojasnila, da zaradi svoje sestave lokalni ribiči ne lovijo v vodah, kjer bodo lahko 
lovila evropska plovila (klavzula 15 milj). Poleg tega plovila EU in Mauritiusa lovijo različne 
vrste, ribolov plovil EU pa je na taki ravni, da ne bo nikakor ogrožal ohranitve in trajnostnega 
izkoriščanja ustreznih ribjih staleže. Glede na oceno znanstvenega odbora Komisije za tuna v 
Indijskem oceanu v regiji ni prekomernega ribolova.  

Glede na oceno v državnem strateškem načrtu Mauritius ustrezno spoštuje človekove in 
temeljne pravice ter demokratična načela. Kljub temu, da je civilna družba redno vprašana za 
mnenje o nacionalni politiki in da so zainteresirane strani vključene v obravnavo vprašanj 
nacionalnega interesa, je treba poudariti, da so različne organizacije, ki se ukvarjajo s 
področjem ribištva na Mauritiusu, izrazile zaskrbljenost zaradi načina, kako so potekala 
pogajanja za sprejem novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju in novega 
protokola. Ohranitev dobre volje in verodostojnosti EU je ključni element za izgradnjo 
zaupanja in razvoj dolgoročnih in vzajemno koristnih odnosov na tem področju.

Predhodna ocena sedanjih pogojev v ribiškem sektorju na Mauritiusu pred sklenitvijo novega 
sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju in protokola, pripravljena s pomočjo Komisije, 
kaže, da z analizo vpliva niso bili ugotovljeni nikakršni ekonomski, socialni ali okoljski 
negativni vplivi. 

Novi sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju in novi protokol sta uravnotežena in v 
skladu z interesi obeh strani, zato Evropski parlament priporoča njuno odobritev. 

Parlament je redno in v celoti obveščen na vseh stopnjah postopkov glede sporazuma o 
partnerstvu v ribiškem sektorju in protokola ali njunega podaljšanja, kot določata 
odstavka 2 in 3 osnutka zakonodajne resolucije.


