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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (08662/1/2019),

– 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, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с 
член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(C9-0004/2019),

– като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …1 относно проекта на 
решение,

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по развитие и на комисията по 
бюджети,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0024/2020),

1. дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Кабо Верде.

1 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.
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3.12.2019

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Докладчик по становище: Катрин Шабо

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключено 
между Европейския съюз и Кабо Верде през 2006 г., представлява споразумение за улов 
на риба тон. Срокът на действие на предходния протокол, сключен за срок от 4 години, 
изтече през декември 2018 г.

Подобно на предходния протокол новият протокол, който обхваща периода 2019–
2024 г., трябва да бъде в съответствие с Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР), който се съсредоточава по-специално върху 
устойчивостта на рибарството и доброто управление, като същевременно признава 
значението на съгласуваността на политиките между ОПОР, целите на Съюза в 
областта на сътрудничеството за развитие и целите за устойчиво развитие, и по-
специално цел 14.

Финансовото участие в новия протокол възлиза на 750 000 EUR годишно. Тази обща 
сума се разделя на 400 000 EUR годишно за достъп до риболовната зона (референтен 
тонаж от 8000 тона годишно) и 350 000 EUR за изпълнението на националната 
стратегия в областта на рибарството и синята икономика.

Що се отнася до секторната подкрепа, следва да се отбележи, че тази сума нараства в 
сравнение с предходния протокол, при нараснал с 60 % референтен тонаж.

С оглед на значението на икономическите, социалните и екологичните 
предизвикателства, пред които е изправена Кабо Верде, докладчикът счита, че 
настоящият протокол и цялото финансово участие на Общността следва да подкрепят 
следните приоритети:

– насърчаване на устойчива синя икономика с особено внимание по отношение на 
сектора на дребномащабния местен риболов, на модернизирането на пристанищната 
инфраструктура и на мястото на жените, които играят важна роля в пазарната 
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реализация и преработката; във връзка с това и както е отбелязано от платформата на 
НПО C.A.P.E1, подкрепата за обучение или за малки инфраструктури в областта на 
хладилната верига би била наистина от полза;

– подобряване на научните знания за този океански регион и на научното 
сътрудничество, като се даде възможност по-специално на местни учени да присъстват 
на борда на корабите, които извършват дейност в региона; това означава също така 
наличието на точни познания за кумулативните ефекти от различните споразумения в 
областта на рибарството, сключени от Кабо Верде с трети държави, по отношение на 
състоянието на рибните ресурси в този океански регион, за да се гарантира, че местната 
риболовна промишленост може да продължи да се развива;

– участие в един амбициозен принос на ЕС и на Кабо Верде за Десетилетието на 
океана.

– засилване на наблюдението, контрола и надзора с цел по-ефикасно предотвратяване 
на ННН риболов; във връзка с това следва да се осъществява тясна координация между 
дейностите за секторна подкрепа и другите програми на Европейския съюз в тази 
област, по-специално чрез регионалната програма за подобряване на регионалното 
управление на рибарството в Западна Африка;

– борба срещу замърсяването чрез подпомагане на местните рибари при събирането на 
пластмасовите отпадъци;

Докладчикът също така счита, че трябва да се обърне специално внимание на следните 
въпроси: 

– данните за улова на пелагични акули от някои европейски кораби са недостатъчни; с 
оглед на научно документираната уязвимост на тези видове е от съществено значение 
да се подобрят събирането и анализът на данни, за да се гарантира, че европейските 
кораби не участват в тяхната прекомерна експлоатация;

– гарантиране на по-голяма прозрачност при използването на финансовото участие на 
Съюза, за да се измери по-добре неговото въздействие върху развитието на синя 
икономика, която да бъде от полза за населението на Кабо Верде като цяло. 

Докладчикът счита, че новият протокол може да има потенциал за насърчаване на 
отговорната и устойчива експлоатация на рибните ресурси и че той може да бъде в 
съответствие с целите на споразуменията за устойчиво рибарство и сътрудничеството 
за развитие, ако бъдат представени по-конкретни данни относно наблюдението на 
използването на средствата на ЕС. 

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобряване на проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане 
на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейския съюз и Република Кабо Верде (2019–2024 г.).

1 Коалиция за справедливи споразумения в областта на рибарството
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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12.12.2019

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Докладчик по становище: Маргарида Маркеш

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Република Кабо Верде1 влезе в сила на 30 март 2007 г.2 Настоящият 
протокол към споразумението влезе в сила на 23 декември 2014 г. и срокът му изтече на 
22 декември 2018 г.

Въз основа на съответните указания за водене на преговори3, Комисията проведе 
преговори с правителството на Република Кабо Верде (наричана по-долу „Кабо Верде“) 
с цел сключване на нов протокол към споразумението. След приключването на тези 
преговори, на 12 октомври 2018 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът обхваща 
период от пет години, считано от датата на започване на временното му прилагане, т.е. 
датата на подписването му, както е посочено в член 15 от него.

В съответствие с приоритетите на реформата на политиката в областта на рибарството4 
новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Съюза във водите 
на Кабо Верде въз основа на най-добрите налични научни становища и при спазване на 
препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия 
океан (ICCAT). С новия протокол се вземат предвид резултатите от оценката на 
последния протокол (2014–2018 г.) и на прогнозната оценка на възможността да се 
сключи нов протокол. И двете оценки са извършени от външни експерти. Целта на 
протокола е да позволи на Европейския съюз и на Република Кабо Верде да работят в 
по-тясно сътрудничество, за да насърчават отговорното използване на рибните ресурси 
във водите на Кабо Верде и да подкрепят усилията на тази държава за развитието на 
нейната синя икономика, в интерес и на двете страни.

1 ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 3.
2 ОВ L 107, 25.4.2007 г., стр. 7.
3 Приети по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведен в периода 4–5 юни 2018 г.
4 OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
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Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории:

 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко 
замразяване,

 27 кораба с парагади за улов на повърхността;
 14 кораба за улов на риба тон с въдици.

Преговорите за нов протокол към споразумението за партньорство в областта на 
рибарството с Кабо Верде се вписват в рамките на външната дейност на ЕС по 
отношение на държавите от АКТБ и с тях се вземат предвид по-специално целите на 
ЕС в областта на спазването на демократичните принципи и правата на човека.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 750 000 EUR и е въз 
основа на:

 референтен тонаж от 8 000 тона годишно, за който е определена годишна сума 
за достъп в размер на 400 000 EUR годишно за целия срок на действие на 
протокола;

 подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството и 
синята икономика на Кабо Верде в размер на 350 000 EUR годишно за целия 
срок на действие на протокола. Тази подкрепа отговаря на целите на 
националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните 
и морските рибни ресурси на Кабо Верде за целия срок на действие на 
протокола.

Годишният размер на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се 
определя в рамките на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред 
„Резерви“ по отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото 
на годината5.

Комисията ще бъде упълномощена да одобри от името на Съюза измененията към 
протокола, приети от Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за 
партньорство.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобряване на проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане 
на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (20192024 г.).

5 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни 
въпроси (2013/C 373/01).
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
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