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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (08662/2019),

– като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде 
(2019–2024 г.) (08668/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), 
както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) (C9-0004/2019),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от ... 2020 г.1 относно проекта 
на решение,

– като взе предвид член 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството (ОПОР)2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно общи правила с 
оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на 
рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството3,

– като взе предвид окончателния доклад от февруари 2018 г., озаглавен 
„Последваща и предварителна оценка на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Кабо 
Верде“,

– като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0023/2020),

А. като има предвид, че Комисията и правителството на Кабо Верде са договорили 
ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР 

1 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.
2 OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
3OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 93.
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между ЕС и Кабо Верде), наред с протокол за прилагане за период от пет години;

Б. като има предвид, че общата цел на СПОУР между ЕС и Кабо Верде е засилване 
на сътрудничеството между ЕС и Кабо Верде в областта на рибарството в интерес 
и на двете страни, като се насърчават устойчива политика в областта на 
рибарството и устойчиво използване на рибните ресурси в рамките на 
изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Кабо Верде;

В. като има предвид, че използването на възможностите за риболов в рамките на 
предишното СПОУР между ЕС и Кабо Верде е варирало от 58 % до 68 % с добро 
използване за кораби с мрежи гъргър и умерено използване за кораби с парагади и 
кораби с въдици;

Г. като има предвид, че акулите представляват 20 % от улова, но липсата на научни 
данни означава, че общата цифра може да не е точна и да е много по-голяма;

Д. като има предвид, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде следва да насърчава по-
ефективното устойчиво развитие на рибарските общности на Кабо Верде и на 
свързаните с тях отрасли и дейности, включително науката за рибарството; като 
има предвид, че подкрепата, която трябва да бъде предоставена съгласно 
Протокола, трябва да бъде в съответствие с националните планове за развитие и с 
плана за действие за „син растеж“ за развитие в екологосъобразни рамки, 
изготвен с Организацията на обединените нации с цел увеличаване на 
производството и професионализиране на сектора с оглед задоволяване на 
потребностите на местното население от храна и заетост;

Е. като има предвид, че ангажиментите на ЕС съобразно международни 
споразумения също следва да бъдат подкрепени в рамките на СПОУР, а именно 
целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), в частност ЦУР 14, и че всички 
действия на ЕС, включително СПОУР, трябва да допринасят за тези цели;

Ж. като има предвид, че ЕС, чрез Европейския фонд за развитие, допринася с 
многогодишен бюджет в размер на 55 милиона евро за Кабо Верде, като се 
съсредоточава върху един основен сектор, а именно Договора за добро 
управление и развитие (ДДУР);

З. като има предвид, че СПОУР следва да допринася за насърчаването и развитието 
на сектора на рибарството на Кабо Верде и че основните му инфраструктури, като 
например пристанища, кейове за разтоварване, складови съоръжения и 
съоръжения за преработка на улова, трябва да бъдат изградени или обновени;

И. като има предвид, че Европейският парламент трябва да бъде незабавно и 
цялостно информиран на всички етапи относно процедурите, които са свързани с 
Протокола или неговото подновяване;

1. счита, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде следва да преследва две еднакво важни 
цели: (1) да се предоставят възможности за риболов на корабите на ЕС в ИИЗ на 
Кабо Верде въз основа на най-добрите налични научни познания и становища и 
без да се засягат мерките за опазване и управление от страна на регионалните 
организации, в които членува Кабо Верде – по-специално Международната 
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комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) – или да се 
надхвърля  наличния излишък; и (2) да се насърчава по-нататъшното 
икономическо, финансово, техническо и научно сътрудничество между ЕС и Кабо 
Верде в областта на устойчивото рибарство и отговорното използване на рибните 
ресурси в ИИЗ на Кабо Верде, като същевременно не се застрашават суверенните 
възможности и стратегии на Кабо Верде по отношение на собственото му 
развитие; в същото време счита, че предвид  високата стойност на морското 
биоразноообразие  във водите на Кабо Верде, Споразумението следва да 
гарантира приемането на мерки за ограничаване на случайния риболов, 
извършван от плавателни съдове на ЕС в ИИЗ на Кабо Верде;

2. счита, че следва да бъдат взети мерки за гарантиране на това, че референтният 
тонаж, установен в Споразумението, не се надвишава;

3. насочва вниманието към констатациите от ретроспективната оценка и 
прогнозната оценка на Протокола към СПОУР между ЕС и Кабо Верде за периода 
2014–2018 г., изготвени през май 2018 г., в които се посочва, че Протоколът като 
цяло се е доказал като ефективен, ефикасен и подходящ за съответните 
заинтересовани страни, в съответствие е със секторната политика на Кабо Верде и 
се радва на висока степен на приемливост за заинтересованите страни, и в които 
се препоръчва възможността за сключване на нов протокол; изтъква, че има 
възможност за по-ефективен напредък по отношение на сътрудничеството в 
областта на рибарството между ЕС и Кабо Верде, и счита, че следователно новият 
протокол следва да надмине предишните протоколи по отношение на 
изпълнението на настоящото споразумение, в частност по отношение на 
подкрепата за развитие за сектора на рибарството на Кабо Верде;

4. подкрепя необходимостта от значителен напредък в развитието на сектора на 
рибарството на Кабо Верде, включително риболовната промишленост и 
свързаните с нея дейности, и призовава Комисията да предприеме всички 
необходими мерки, включително евентуално преразглеждане и увеличаването на 
компонента за секторна подкрепа на Споразумението, наред със създаването на 
условия за увеличаване на степента на усвояване на тази подкрепа;

5. счита, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде няма да постигне целите си, ако не 
допринесе за увеличаването на добавената стойност, която остава в Кабо Верде в 
резултат на използването на неговите рибни ресурси;

6. счита, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде и Протоколът към него трябва да бъдат 
приведени в съответствие с националните планове за развитие и с плана за „син 
растеж“ за развитието на сектора на рибарството в Кабо Верде в 
екологосъобразни рамки, които са приоритетни области за подкрепата от ЕС и за 
които трябва да бъде мобилизирана необходимата техническа и финансова 
подкрепа, и по-специално следва:

– да засилят институционалния капацитет и да подобрят управлението: чрез 
изготвяне на законодателство, доразвиване на плановете за управление и 
подкрепа за прилагането на горепосоченото законодателство и планове за 
управление;
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 – да засилят строгостта на мониторинга, контрола и наблюдението в ИИЗ на 
Кабо Верде и околните райони;

– да засилят мерките за борба с дейностите, свързани с незаконния, 
недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов, включително във 
вътрешните води;

– да укрепят партньорствата с други държави, които са заинтересовани от 
риболовна дейност в ИИЗ на Кабо Верде, а именно чрез споразумения в 
областта на рибарството, и да гарантират прозрачност чрез публикуване на 
цялото им съдържание, както и чрез създаване на регионална програма за 
обучение и използване на наблюдатели;

– да подкрепят създаването и подобряването на програма за събиране на 
данни, която да позволява на органите на Кабо Верде да имат разбиране 
относно наличните ресурси и да подкрепят научното оценяване на 
ресурсите, което води до вземането на решения въз основа на най-добрите 
налични научни познания;

– да дадат възможност за изграждане и/или обновяване на ключови 
инфраструктури за риболова и свързаните с него дейности, като например 
кейове за разтоварване и пристанища (както промишлени, така и 
дребномащабни, например на пристанището на Миндело на остров Сао 
Висенте), инфраструктури за съхранение и преработка на риба, пазари, 
инфраструктура за разпространение и маркетинг, както и лаборатории за 
анализ на качеството;

– да подкрепят и подобряват условията на труд за всички работници, в 
частност за жените, във всички свързани с риболова дейности, включително 
не само пазарната реализация, но също преработването, управлението на 
риболовните дейности и научноизследователската дейност в областта на 
рибарството;

– да подкрепят научните знания, необходими за установяването на защитени 
морски територии, включително изпълнението, мониторинга и контрола 
върху тях;

– да ограничат прилова на уязвими видове като морските костенурки;

– да подпомагат укрепването на организациите, представляващи мъжете и 
жените в риболовния отрасъл, особено тези, които се занимават с 
дребномащабен непромишлен риболов, като по този начин дават принос за 
укрепването на техническите и управленските способности и капацитета за 
водене на преговори;

– да служат за създаването и/или обновяването на центрове за основно и 
професионално обучение, като по този начин повишават равнището на 
квалификация на рибарите, моряците и жените, заети в сектора на 
рибарството и в другите дейности, свързани със синята икономика;
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– да засилят мерките за насърчаване на младите хора да се занимават с 
рибарство;

– да повишават капацитета за научни изследвания и възможността за 
мониторинг на рибните ресурси и морската среда;

– да подобрят устойчивостта на морските ресурси като цяло;

7. приветства факта, че Споразумението не се отнася за дребните пелагични видове 
риба, които са от голямо значение за местното население и за които няма 
излишък;

8. изразява загриженост относно потенциално отрицателното въздействие на 
риболовните дейности върху популацията от акули в ИИЗ на Кабо Верде;

9. счита, че е необходима по-подробна оценка на ползите, които прилагането на 
Протокола носи за местните икономики (заетост, инфраструктура, социални 
подобрения);

10. счита, че е желателно да се подобри количеството и точността на данните за 
целия улов (целеви видове и прилов), за природозащитния статус на рибните 
ресурси и за въздействието на риболовната дейност в морската среда, както и да 
се подобри изпълнението на финансирането за секторна подкрепа, за да стане 
възможна по-точна оценка на въздействието на Споразумението върху морската 
екосистема, риболовните ресурси и местните общности, включително неговото 
социално и икономическо въздействие;

11. счита, че – с оглед на възможното прекратяване или въвеждане на ограничения 
върху рибарството – въз основа на солидни научни становища на първо място 
следва да се предприемат мерки по отношение на местните риболовни нужди, за 
да се гарантира устойчивостта на ресурсите;

12. призовава Комисията и органите на Кабо Верде, в контекста на прекомерния улов 
и с особено внимание по отношение на акулите, да подобрят дейностите по 
събирането на данни за рибните запаси и тяхното наблюдение;

13. призовава Комисията и държавите членки, в рамките на политиките си за 
сътрудничество и официална помощ за развитие по отношение на Кабо Верде, да 
имат предвид, че Европейският фонд за развитие и секторната подкрепа, 
предвидена в настоящото СПОУР, следва да се допълват взаимно, за да 
допринасят за укрепването на местния сектор на рибарството и да гарантират , че 
страната има пълен суверенитет по отношение на собствените си ресурси; 
призовава Комисията да улесни, чрез Европейския фонд за развитие и други 
считани за подходящи инструменти, необходимите стъпки за предоставянето на 
инфраструктура, която поради своя мащаб и свързаните с нея разходи, не може да 
бъде изградена единствено чрез секторната подкрепа в рамките на СПОУР, 
какъвто е случаят, наред с другото, с рибарските пристанища (за промишлен и 
непромишлен риболов);

14. подкрепя необходимостта от увеличаване на приноса на СПОУР за създаването, 
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пряко и непряко, на работни места на местно равнище, както на корабите, 
действащи в рамките на СПОУР, така и в свързани с риболова дейности, нагоре и 
надолу по веригата; счита, че държавите членки могат играят важна роля и да 
участват активно в усилията за изграждане на капацитет и обучение за тази цел;

15. призовава Комисията и държавите членки да засилят допълнително 
сътрудничеството си с Кабо Верде, да направят оценка на възможностите за 
увеличаване на помощта за развитие в бъдеще, основно в рамките на новия 
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество (ИСРМС), предложен като част от бюджета на ЕС за периода 
2021–2027 г., и по-специално като вземат предвид доброто използване на 
средствата на ЕС в Кабо Верде и политическата стабилност на страната в сложен 
геополитически контекст, които трябва да бъдат подкрепени и възнаградени; 

16. призовава Комисията да призове настоятелно Република Кабо Верде да използва 
финансовата вноска, предвидена в Протокола, за укрепване на националната си 
риболовна промишленост в дългосрочен план, да насърчава търсенето на местни 
инвестиции и промишлени проекти и да насърчава растежа на устойчива синя 
икономика, като по този начин създава работни места на местно равнище и 
засилва привлекателността на риболовните дейности за младите поколения;

17. призовава Комисията да изпрати на Парламента и да предостави на разположение 
на обществеността протоколите и заключенията от заседанията на съвместния 
комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, и констатациите от годишните 
оценки; призовава Комисията също така да дава възможност на представители на 
Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния 
комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Кабо Верде и 
свързаните заинтересовани страни;

18. счита, че следва да се събира информация за ползите, които прилагането на 
Протокола носи за местните икономики (заетост, инфраструктура, социални 
подобрения);

19. призовава Комисията и Съвета, в рамките на техните правомощия, да информират 
Парламента незабавно и в пълна степен на всеки етап за процедурите, свързани с 
Протокола, и ако е приложимо – за неговото подновяване съгласно член 13, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от ДФЕС;

20. насочва вниманието на Комисията, и по-специално на Съвета, към факта, че 
продължаващият подход на временно прилагане на международни споразумения, 
преди Парламентът да е дал одобрението си, не е съвместим с ръководните 
принципи на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, че тази практика намалява значително статуса на Парламента 
като единствената пряко демократично избрана институция на ЕС, и също така 
нанася вреди на демократичния характер на Съюза като цяло;

21. призовава Комисията да интегрира по-добре препоръките на СПОУР между ЕС и 
Кабо Верде и да ги вземе предвид например в процедурите, свързани с 
подновяването на Протокола;



RR\1199859BG.docx 9/16 PE643.077v02-00

BG

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите 
членки, както и на правителството и парламента на Република Кабо Верде.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на 
Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде (2019 –
 2024 г.)
(2019/0078M(NLE))

Докладчик по становище: Катрин Шабо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва – в контекста на прекомерна експлоатация на рибните ресурси и на 
ангажимента на Европейския съюз за постигане на целите за устойчиво развитие 
(ЦУР), по-специално ЦУР 14 за опазване и устойчиво използване на океаните, 
моретата и морските ресурси с цел устойчиво развитие – че новият референтен 
тонаж е увеличен с 60 % в сравнение с настоящия протокол; поради това 
призовава за много внимателно наблюдение на състоянието на запасите, като се 
обръща специално внимание на популациите от пелагични акули, чиято 
уязвимост изтъкват учените;

2. призовава към това, използването на мерки за намаляване на прилова да бъде 
изрично обявено за задължително във всички споразумения за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство за флота за далечно плаване на ЕС;

3. призовава Комисията и Кабо Верде да предоставят по-точна информация относно 
кумулативния ефект върху ресурсите на различните споразумения в областта на 
рибарството в съответната изключителна икономическа зона, както и върху 
развитието на дейности, свързани с промишления риболов в региона;

4. счита, предвид многобройните предизвикателства, пред които е изправена Кабо 
Верде, че настоящият протокол и финансовото участие следва да служат на 
следните приоритети: 

– насърчаване на устойчива синя икономика чрез подпомагане на 
дребномащабния местен риболов, на хладилната верига, на 
модернизирането на пристанищната инфраструктура, на хигиената и 
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продоволствената сигурност, както и на укрепването на мястото в рамките 
на местния риболов на жените и на младите хора, които играят важна роля в 
пазарната реализация и преработката; 

– подкрепа за дребномащабния риболов и по-добро приобщаване на местните 
рибарски общности при определянето на действията, които трябва да се 
осъществят в рамките на секторната подкрепа, например чрез подкрепа под 
формата на обучения;

– подобряване на знанията и научното сътрудничество в този океански 
регион, като се даде възможност на местните учени да се качват на борда на 
корабите, които извършват дейност в региона, в контекста на Десетилетието 
на ООН, посветено на океанологията в полза на устойчивото развитие 
(2021–2030 г.), за да се повиши осведомеността на местното население за 
тези знания и за начина, по който то може да ги използва;

– насърчаване на местното икономическо развитие и укрепване на 
крайбрежните общности, които са зависими от морските ресурси; 

– участие в амбициозен принос на Европейския съюз и Кабо Верде към 
Международното десетилетие на океанологията в полза на устойчивото 
развитие; 

– укрепване, в контекста на секторната подкрепа, на наблюдението, 
контрола и надзора на рибарството, с цел предотвратяване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, по-специално чрез подобряване на 
управлението, засилване на капацитета на местните участници, обучение и 
сътрудничество с местната администрация, но и чрез подкрепа за 
въвеждането на новаторски техники за наблюдение, като например система 
за сателитно наблюдение на риболовните кораби, особено по отношение на 
малките острови, които трябва да управляват риболовни дейности в рамките 
на 200-те мили на своята изключителна икономическа зона (ИИЗ); 

– предоставяне на възможност на Съюза и на Република Кабо Верде, в 
съответствие с целта на протокола, да работят в по-тясно сътрудничество с 
цел насърчаване на политика на устойчиво рибарство и отговорно 
използване на рибните ресурси във водите на Кабо Верде, като се избягва 
всяка форма на прекомерен риболов в ИИЗ на Кабо Верде; 

– борба срещу замърсяването чрез подпомагане на събирането на 
пластмаси от страна на местните рибари; 

5. призовава за прозрачност по отношение на използването на секторното 
финансиране на ЕС, за да се даде възможност за по-добро наблюдение; поради 
това призовава за по-тясно сътрудничество между различните съответни служби 
на Комисията и предлага делегацията на ЕС в Кабо Верде да допринесе за 
наблюдението на протокола; 

6. припомня, че прозрачни научни данни следва винаги да формират основата на 
европейския процес на вземане на решения относно подновяването на протокола, 
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така че ЕС да може да изпълнява своите ангажименти в областта на околната 
среда;

7. настоява това споразумение да бъде съобразено с нуждите и приоритетите на 
Кабо Верде, и по-специално с тези от тях, които са посочени в плана за синята 
икономика на Кабо Верде;

8. призовава Комисията да гарантира, че разширената рамка на панафриканската 
политика в областта на рибарството (APFS) изрично организира участието на 
повече заинтересовани страни (гражданско общество, местни рибарски общности, 
учени) от двете страни в преговорите и прилагането на протокола;

9. препоръчва това споразумение да бъде съгласувано с други програми, 
финансирани от други донори и международни партньори като Световната банка, 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие или Африканската банка за 
развитие, за да се избегне дублиране на усилията и да се повиши обществената 
осведоменост за различните източници на финансиране на проекти;

10. припомня, че морските ресурси са трансгранични; поради това призовава за 
отчитане на кумулативното въздействие на различните споразумения в областта 
на рибарството между държавите от региона, за да се укрепят регионалните и 
световните стратегии за управление на рибарството с трети държави.
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