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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko 
unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih 
možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko 
republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 
15. novembra 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12928/2019),

– ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko 
republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in 
finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko 
Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019 
(12928/2019),

– ob upoštevanju zahteve 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 (C9-
0175/2019),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0088/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Islamske republike Mavretanije.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje: 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Mavretanijo zagotavlja floti EU pomembne 
ribolovne možnosti za pridnene in pelagične vrste, tuna in izrazito selivske vrste. EU je 
vzpostavila mrežo dvostranskih sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu v Atlantskem 
oceanu ob zahodnoafriški obali, in sicer z Marokom, Senegalom, Gambijo, Gvinejo Bissau, 
Liberijo in Slonokoščeno obalo. 

Komisija je v letih 2018 in 2019 izvedla naknadno oceno sedanjega protokola k sporazumu o 
partnerstvu v ribiškem sektorju z Mavretanijo in predhodno oceno za morebitno podaljšanje 
protokola, v kateri je bilo ugotovljeno, da je ribiški sektor EU močno zainteresiran za ribolov v 
Mavretaniji in da bi podaljšanje protokola prispevalo k okrepitvi spremljanja, nadzora in 
opazovanja ter k boljšemu upravljanju ribištva v regiji. Zaradi velikosti ribolovnega območja pod 
mavretansko jurisdikcijo je za EU pomembno ohraniti instrument, ki omogoča poglobljeno 
sektorsko sodelovanje s pomembnim udeležencem na področju upravljanja oceanov na 
podregionalni ravni. 

Svet je 8. julija 2019 sprejel mandat, s katerim je Evropsko komisijo pooblastil, da začne 
pogajanja za obnovitev Sporazuma med EU in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu 
v ribiškem sektorju ter njegovega protokola o izvajanju za določitev ribolovnih možnosti in 
finančnega prispevka, ki je prenehal veljati 15. novembra 2019.

Mandat določa, da bi v primeru, če bi pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu in protokolu med Unijo in Mavretanijo trajala dlje od pričakovanega, ter 
da se prepreči predolgo obdobje prekinitve ribolova, Komisija morala imeti možnost, da se z 
Mavretanijo dogovori o enoletnem podaljšanju sedanjega protokola, ob tem pa bi si še naprej 
prizadevali doseči dogovor o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in novem 
protokolu v skladu s cilji, opredeljenimi v mandatu.

Zaradi zapletenosti pogajanj sta se obe strani strinjali, da se sedanji protokol podaljša za 
največ eno leto. Podaljšanje je določeno s sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 
4. septembra 2019 v Bruslju. Z njim se je preprečila prekinitev ribolovnih dejavnosti plovil 
EU po prenehanju veljavnosti protokola novembra 2019, velja pa največ eno leto. Evropski 
parlament mora zdaj sprejeti odločitev o odobritvi podaljšanja.

Protokol omogoča ribolovne možnosti naslednjim kategorijam:

* plovila za ulov rakov, razen rarogov in rakovic: 5000 ton in 25 plovil;
* plovila z vlečno mrežo (nezamrzovalna) in plovila s pridnenimi parangali za ribolov 
senegalskega osliča: 6000 ton in 6 plovil;
– plovila z vlečno mrežo (zamrzovalna) za ribolov senegalskega osliča: (senegalski 

oslič: 3500 ton, ligenj: 1450 ton, sipa: 600 ton);
* plovila za ribolov pridnenih vrst, razen senegalskega osliča, z orodji, ki niso vlečne 

mreže: 3000 ton in 6 plovil;
* plovila za ribolov tuna s plavarico: 12 500 ton (referenčna tonaža) in 25 plovil;
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* plovila za ribolov tuna z ribiškimi palicami in parangali: 7500 ton (referenčna tonaža) 
in 15 plovil;

* zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za pelagični ribolov: 225 000 ton (dovoljeno 
največ 10-odstotno odstopanje) in 19 plovil;

* nezamrzovalna plovila za pelagični ribolov: 15 000 ton (odštetih od količine v 
kategoriji 6, če se uporabijo) in 2 plovili.

Finančni prispevek

Letni finančni prispevek za podaljšanje znaša 61 625 000 EUR za največ eno leto na podlagi:

(a) letnega zneska za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola v višini 
57 500 000 EUR;
(b) podpore razvoju sektorske ribiške politike v Mavretaniji za letni znesek 4 125 000 EUR za 
pomoč pri doseganju ciljev nacionalne politike za trajnostno upravljanje celinskih in morskih 
ribolovnih virov.

Stališče poročevalke

Sporazum o ribolovu z Mavretanijo je najpomembnejši sporazum o ribolovu, ki ga ima EU 
trenutno sklenjenega s tretjimi državami. Prvi sporazum je bil podpisan pred več kot 30 leti, 
trenutno pa se ribolov dovoli 58 plovilom iz Španije, Italije, Portugalske, Nizozemske, Litve, 
Latvije, Poljske, Nemčije, Združenega kraljestva, Irske in Francije.

Poročevalka ugotavlja, da je najustreznejša možnost podaljšanje sedanjega protokola, saj je 
zapletenost pogajanj z Mavretanijo ena od ovir za podaljšanje sporazuma in bo verjetno tako 
tudi ostalo. A čeprav priznava, da je to ustrezen ukrep, obema stranema svetuje, naj ne 
podaljšujeta pogajanj po nepotrebnem. 

Pozdravlja napredek na področju preglednosti sedanjega protokola z uvedbo klavzule, ki 
Mavretanijo obvezuje, da mora razkriti vse sporazume, ki dovoljujejo dostop tujih plovil v 
njene teritorialne vode. Poročevalka meni, da bi morali ta model upoštevati v vseh sporazumih, 
ki jih Evropska unija sklene s tretjimi državami, in spodbuja Evropsko komisijo, naj si še naprej 
prizadeva za večjo preglednost v vseh dvostranskih pogajanjih EU na področju ribolova.

V zvezi s tem poziva Komisijo, naj Mavretaniji pomaga izboljšati upravljanje in nadzor nad 
uporabo sklenjenih zasebnih dogovorov, zlasti tistih, ki utegnejo pomeniti zlorabo v smislu 
morebitnega prekomernega izkoriščanja virov, kršijo pravice mavretanskih delavcev ali 
utegnejo omogočati nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, kot za ta ribolovna 
območja poročajo nevladne organizacije. Mavretaniji je treba omogočiti, da se ponovno pogaja 
o teh sporazumih in tako zagotovi, da se uporabljajo enaki pogoji kot za plovila EU in da je 
izkoriščanje virov trajnostno. Mavretanska flota za mali priobalni ribolov mora ohraniti 
prednostni dostop do svojih virov, treba pa je tudi zagotoviti prehransko varnost območja. 
Sektorska podpora sedanjega protokola se je v primerjavi s prejšnjim povečala, namen tega pa 
je izboljšati evropsko pomoč za izvajanje nove sektorske strategije na področju trajnostnega 
razvoja ribolovnih dejavnosti v državi. 

Poročevalka poziva Komisijo, naj okrepi podporo mavretanskemu lokalnemu ribolovu, s čimer 
bo pokazala, da je Evropska unija odločena vlagati v razvoj flot držav, s katerimi sklepa 
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sporazume, ter želi izvoziti model okoljske, ekonomske in socialne trajnosti, za katerega se 
zavzema v svoji ribiški politiki.

Poleg tega priznava prizadevanja Mavretanije za vzpostavitev alternativnega postopka za 
iztovarjanje, če se ponovijo motnje v cestnem prometu, kot se je dogajalo v zadnjih mesecih. 
Ladjarji EU so zaradi blokade cestnega prometa, ki je bila posledica konfliktov na meji med 
Mavretanijo in Marokom, utrpeli velike izgube. Poročevalka poziva Komisijo, naj v novi 
protokol, o katerem se trenutno pogaja, vključi možnosti iztovarjanja v pristaniščih zunaj 
Mavretanije, da se preprečijo te neugodne okoliščine.

Poročevalka poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo ohranile izboljšave, vključene v sedanji 
protokol, kot na primer odprava omejitev, ki so veljale za floto Skupnosti in ki so povzročile 
slabo izkoriščanje možnosti ulova, na kar je vplivala tudi ukinitev tradicionalnega ribolova 
glavonožcev za evropsko floto. Posebej je treba poudariti vzpostavitev in prilagoditev 
ribolovnih območij za floto za pobiranje morskih sadežev in ribolov malih pelagičnih vrst, ki 
sta nujni za izboljšanje sobivanja z mavretanskimi flotami, in po možnosti izboljšati možnosti 
za flote plovil za ulov globokomorskega osliča in plovil s pridnenimi parangali, pod pogojem, 
da so skladne z najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi mnenji. 

Poudariti je treba, da se ni spremenilo število mavretanskih članov posadke, obvezno prisotnih 
na evropskih plovilih. Poročevalka Komisijo poziva, naj ohrani 60-odstotni delež in naj se vanj 
ne vključijo delovna mesta, povezana z upravljanjem strojev, s čimer se odpravijo težave zaradi 
nizke kvalifikacijske stopnje mavretanskih mornarjev. 
 
Sedanji protokol vključuje tudi izboljšave za floto za ribolov izrazito selitvenih vrst, saj bo 
lahko ta opravljala ribolov pod podobnimi pogoji, kot veljajo za preostale tretje države, ker so 
bili nadzorni ukrepi in dostop usklajeni s tistimi, ki veljajo za druge sporazume o ribolovu tuna. 
Poročevalka Komisijo poziva, naj to izboljšavo ohrani v novem protokolu.
 
Prav tako želi poudariti pomen pravila, ki od evropskih plovil zahteva, da 2 % pelagičnega 
ulova podarijo osebam, potrebnim pomoči. Te prispevke je treba ohraniti v prihodnjem 
protokolu z Mavretanijo.

Poročevalka vztraja, da je treba izboljšati določbe sedanjega protokola, zlasti v členu 1, katerih 
namen je izboljšati vzajemno zaupanje in nediskriminacijo evropske flote v odnosu do drugih 
tujih flot, kar bi moralo zagotavljati, da bodo za te flote veljali enaki ohranitveni pogoji kot za 
plovila EU. Mavretanija se tudi v prihodnje zavezuje, da bo zaradi večje preglednosti objavljala 
vse zasebne in javne sporazume s tretjimi državami ter da bo evropski floti omogočala 
prednostni dostop do svojih presežkov.

V zvezi z ribolovnimi območji poročevalka poziva Komisijo, naj izvaja regionalno upravljanje 
malih pelagičnih vrst, kot svetuje delovna skupina FAO za pelagični ribolov v severozahodni 
Afriki, saj Mavretanija te staleže deli z Marokom, Gambijo in Senegalom. Oblikovati je treba 
skupne raziskovalne programe, Komisija pa bi morala za namene novega protokola in 
njegovega izvajanja zagotoviti, da seje znanstvenih odborov potekajo istočasno ali v razmahu 
nekaj dni.

Poročevalka poziva Komisijo, naj se v novem protokolu ohrani ravnotežje med finančnimi 
prispevki in dogovorjenimi ribolovnimi možnostmi. V sporazumu z Mavretanijo je treba 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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ohraniti ravnovesje med stroški in koristmi, k čemur prispevajo tudi spremembe, uvedene s 
tehničnimi ukrepi.
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MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo 
in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in 
finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko 
Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Pripravljavec mnenja: Francisco Guerreiro

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trenutno veljavni sporazum med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o 
partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil sprejet 30. novembra 
20061. 

Namen protokola so ribolovne možnosti za plovila Evropske unije v mavretanskih vodah, in 
sicer odvisno od razpoložljivega presežka ter ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih ocen, 
zlasti Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), ter znanstvenih mnenj in 
priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Z njim naj bi okrepili 
tudi sodelovanje med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo ter v interesu obeh 
pogodbenic vzpostavili partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno 
izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Islamske republike Mavretanije.

Zadnji protokol2 o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, ki jih določa Sporazum, je 
začel veljati 16. novembra 2015 in se je iztekel 15. novembra 2019. Protokol je bil dvakrat 
spremenjen (s Sklepom Komisije (EU) 2017/4513 in Sklepom Komisije (EU) 2017/13734).  

Ker pogajanja o podaljšanju Sporazuma in njegovega protokola še potekajo, je Komisija z 
dovoljenjem Sveta v imenu Evropske unije sklenila z Islamsko republiko Mavretanijo dogovor 
v obliki izmenjave pisem o podaljšanju protokola k Sporazumu za največ eno leto. Dogovor v 
obliki izmenjave pisem je bil podpisan 13. novembra 2019.

Namen izmenjave pisem je omogočiti, da bosta Evropska unija in Islamska republika 

1 UL L 343, 8.12.2006, str.1. 
2 UL L 315, 1.12.2015, str.3.
3 UL L 69, 15.3.2017, str. 34.
4 UL L 193, 25.7.2017, str. 4.
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Mavretanija še naprej sodelovali pri spodbujanju politike trajnostnega ribolova in odgovornega 
izkoriščanja ribolovnih virov v mavretanskih vodah ter da bodo plovila Unije lahko v teh vodah 
izvajale ribolovne dejavnosti. 

Ureditev, ki se uporablja v zadnjem letu izvajanja protokola, bo pod enakimi pogoji podaljšana 
za največ eno leto. 

Letni finančni prispevek za potrebe podaljšanja znaša 61 625 000 EUR za obdobje največ 
enega leta na podlagi: 

(a)  letnega zneska za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola v višini 
57 500 000 EUR za čas veljavnosti podaljšanja protokola5; 

(b) podpore razvoju sektorske ribiške politike v Islamski republiki Mavretaniji v višini 
4 125 000 EUR letno. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega 
upravljanja ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih za celotno 
obdobje veljavnosti protokola.

Izmenjava pisem o podaljšanju vsebuje tudi klavzulo o sorazmernem znižanju teh zneskov, če 
bi se pogajanja o obnovitvi sporazuma o partnerstvu in njegovega protokola končala s podpisom 
in bi se začela uporabljati pred koncem enoletnega podaljšanja, ki je bil predmet izmenjave 
pisem.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev 
osnutka sklepa Sveta  o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo 
in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in 
finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko 
Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019

5 S sklepom Komisije (EU) 2017/451 z dne 14. marca 2017 so bile v imenu Evropske unije odobrene 
spremembe protokola, zlasti uvedba nove ribolovne kategorije za zamrzovalna plovila z vlečnimi 
mrežami za ulov senegalskega osliča, ribolovni pogoji, ki se uporabljajo za to novo kategorijo, in 
povečanje finančnega prispevka za dostop. Te spremembe so bile zabeležene v Prilogi 5 k zapisniku 
seje Skupnega odbora z dne 15. in 16. novembra 2016. 
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