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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението за 
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 
Ислямска република Мавритания и на протокола за неговото прилагане
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета за сключването на 
Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
Европейския съюз и Ислямска република Мавритания и на протокола за неговото 
прилагане (12208/2021),

– като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания 
(12446/2021),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (C9-0419/2021),

– като взе предвид своята незаконодателна резолюция от ... относно проекта на 
решение1,

– 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 (A9-0148/2022),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

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 Ислямска република Мавритания.

1 Приети текстове от тази дата, P9_TA(0000)0000.



PE704.886v02-00 6/20 RR\1256306BG.docx

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР) между Съюза и 
Мавритания от 2008 г. предостави значителни възможности за риболов за флота на ЕС 
през последните години, обхващащи дънни и пелагични видове, както и риба тон и 
далекомигриращи видове. То е най-важното от споразуменията на ЕС за смесен 
риболов с трети държави и се основава на дългогодишни споразумения в областта на 
рибарството между двете страни, датиращи от 1987 г. Съгласно протокола към 
Споразумението от 2008 г., в сила до края на 2021 г., на най-много 58 кораба от 
Германия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Испания, Португалия, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Ирландия и Франция беше разрешено да извършват риболов 
във водите на Мавритания. 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мавритания е част от 
мрежа от двустранни споразумения, сключени от ЕС в Северозападна Африка, а 
именно с Мароко, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Либерия и Кот д’Ивоар.

През 2018 – 2019 г. Комисията извърши предварителна оценка на евентуалното 
подновяване на протокола, в която се заключава, че риболовният сектор на ЕС е силно 
заинтересован от риболова в Мавритания и че подновяването на протокола ще 
спомогне за засилване на наблюдението, контрола и надзора и ще допринесе за 
подобряване на управлението на рибарството в региона. 

Преговори за ново СПОР и удължаване на срока на действие на предишния протокол 
през 2019-2020 г.

През юли 2019 г. Съветът прие мандат за упълномощаване на Европейската комисия да 
започне преговори за изготвяне на ново споразумение за партньорство в областта на 
рибарството и нов протокол между ЕС и Мавритания. Същевременно мандатът позволи 
на Комисията да договори ограничено удължаване с една година на протокола към 
споразумението, в който бяха определени възможностите за риболов и финансовото 
участие, тъй като той изтичаше през ноември 2019 г. В този случай, главно поради 
избухването на епидемията от COVID-19, която започна в началото на 2020 г., 
преговорите отнеха повече време от очакваното, като ЕС и Мавритания най-накрая 
постигнаха споразумение през юли 2021 г. Поради това протоколът беше удължен два 
пъти за период от една година и наскоро изтече на 15 ноември 2021 г. 

ЕП даде одобрението си за тези две удължавания с една година в препоръки, изготвени 
от г-жа Агилера (A9—0088/2020) и г-жа Схрейер-Пирик (A9—0244/2020), които бяха 
приети на пленарно заседание съответно на 13 май 2020 г. и 15 декември 2020 г. ЕП се 
съгласи с тези удължавания, за да се избегне прекъсване на риболовните дейности за 
флота на ЕС, като същевременно настоятелно призова Комисията да приключи 
преговорите за ново споразумение и протокол, като се избегне необходимостта от 
допълнителни удължавания.

Новото споразумение и протоколът бяха договорени през юли 2021 г.



RR\1256306BG.docx 7/20 PE704.886v02-00

BG

Новото споразумение е в сила за срок от шест години; то може да бъде удължено с 
мълчаливо съгласие за допълнителни периоди от шест години. Споразумението влезе в 
сила временно на 16 ноември 2021 г. (член 20 позволява временното му влизане в сила).

В новия протокол към споразумението, в сила за срок от 5 години, финансовото 
участие на ЕС остава непроменено в размер на 57,5 милиона евро годишно за първите 
две години.

В него приносът на ЕС към секторната подкрепа се определя на 16,5 милиона евро за 
срока на действие на протокола (3,3 милиона евро годишно), което е малко по-малко от 
4,13-те милиона евро годишно съгласно предишния протокол.

Новият протокол предвижда възможности за риболов в следните категории, които до 
голяма степен са непроменени спрямо предишния:

Категории Общ допустим улов и 
референтен тонаж 

1 Риболовни кораби за улов на ракообразни, 
различни от лангуста и рак

5000 тона

2 Траулери (нехладилни) и кораби за риболов с 
дънни парагади за черна мерлуза 

6000 тона,

2а. Траулери (хладилни) за риболов на черна мерлуза черна мерлуза: 3 500 тона
Калмари: 1 450 тона 

Сепия: 600 тона

3 Риболовни кораби за улов на дънни видове, 
различни от черна мерлуза, посредством 

риболовни уреди, различни от трал 

3000 тона,

4 Кораби с мрежа гъргър за улов на риба тон 14 000 тона 

5 Кораби за улов на риба тон с въдици и кораби за 
риболов с парагади 

7000 тона

6 Хладилни траулери за пелагичен риболов 225 000 тона*

7 Кораби за пелагичен риболов без замразяване 15 000 тона**

8 Главоноги [pm] тона

* Може да бъде надвишен с максимум 10%, без да се засяга финансовото участие на ЕС 
за достъп

** приспаднати от обема за категория 6, ако се използват
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Въз основа на наличните научни становища, двете страни могат да постигнат съгласие в 
съвместния комитет относно разпределянето на възможностите за риболов за 
хладилните траулери за риболов на дънни видове, за които е установен остатък.

Леките разлики спрямо предишния протокол се отнасят до категория 4 (преди това 
12 500 тона в референтен тонаж) и категория 5 (преди това 7500 тона). Несъмнено най-
голямата категория по отношение на улова продължава да бъде за пелагичните 
хладилни траулери; тази категория е в значителна степен недостатъчно използвана през 
последните години.

В новия протокол се посочва (в член 7), че двете страни могат да предоговорят 
финансовото участие на ЕС и съответните му възможности за риболов, считано от 
третата година от прилагането му.

Струва си също така да се отбележи, че в него се изменя и разширява риболовната зона 
за дребни пелагични видове, но тази промяна се обвързва с условието Мавритания да 
предложи план за управление на тези запаси. Протоколът също така обвързва 
плащането на 7.5 милиона евро от вноската на ЕС с приемането на новия план за 
управление на дребните пелагични видове.

Друга промяна е, че таксите, плащани от собствениците на кораби от категория 6, се 
определят, като се взема предвид пазарната стойност на всеки уловен малък пелагичен 
вид.

Новото споразумение и новият протокол съдържат разпоредби, изискващи Мавритания 
да оповестява публично всички споразумения с чуждестранни флотове. В 
споразумението (в член 3) също така се посочва, че флотът на ЕС трябва да се ползва 
със същите условия за достъп до ресурсите и технически условия за риболов, както 
всички останали флотове. В приложение 3 към протокола са изложени по-подробно 
изискванията за прозрачност на Мавритания.

Протоколът позволява на корабите на ЕС да разтоварват улова си извън мавританските 
пристанища при изключителни обстоятелства, като например при блокиране на земни 
граници. Флотът на ЕС поиска такива изключения да бъдат разрешени през последните 
години, тъй като претърпя загуби, породени от временно блокиране на границата с 
Мароко. Протоколът позволява на корабите на ЕС да произвеждат рибно масло, което 
отговаря на друго искане на сектора, по-специално на плавателни съдове от Канарските 
острови.

С новото споразумение се създава нов координационен орган („cellule de coordination“) 
за секторна подкрепа и се дава възможност финансирането на секторната подкрепа да 
бъде насочено към подобряване на административния капацитет от мавританска 
страна. Секторната подкрепа е разделена на осем области на интервенция: 

 опазване на морската и крайбрежната околна среда 
 засилване на дейностите по контрол и надзор;
 засилване на научноизследователската дейност;
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 укрепване на информационната система на сектора;
 хигиена и качество на продуктите от риболов;
 инфраструктури за насърчаване на консумацията от човека на рибни продукти; 
 подкрепа за непромишления риболов и крайбрежните общности;
 техническа подкрепа.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че това споразумение с Мавритания е най-важното от настоящите 
споразумения на ЕС в областта на рибарството с трети държави. Първото споразумение 
беше подписано преди повече от 30 години и понастоящем предоставя възможности за 
риболов на кораби от 10 държави членки, извършващи целеви риболов на дънни и 
пелагични видове.

Докладчикът приветства факта, че секторната подкрепа по новия протокол е насочена 
към осем области на интервенция и включва, наред с другото, подкрепа за 
непромишления риболов и крайбрежните общности, засилване на научните 
изследвания, засилване на дейностите по контрол и надзор и техническа подкрепа за 
мавританските органи. Докладчикът приветства също така работата, която ще бъде 
извършена в рамките на Съвместния комитет, който, наред с други дейности, ще 
одобри многогодишна програма за използване на секторната подкрепа. Налице е 
задължение за мавританските органи да представят окончателен доклад за 
изпълнението на планираната подкрепа.

Освен това докладчикът приветства напредъка на сегашния протокол по отношение на 
включването на клауза за прозрачност, с която Мавритания се задължава да оповестява 
публично всяко споразумение, което позволява достъп на чужди кораби до нейните 
териториални води. Докладчикът счита, че този модел би трябвало да се следва във 
всички споразумения, които Съюзът подписва с трети държави, и насърчава 
Европейската комисия да продължава да отбелязва напредък по отношение на 
прозрачността във всички двустранни преговори на ЕС в областта на рибарството.

Тъй като флотът на ЕС трябва да се възползва от същите технически условия за риболов 
и достъп до ресурси като всички останали флотове, докладчикът призовава Мавритания 
да оповести публично всички споразумения, позволяващи на чуждестранни кораби да 
влизат в риболовната зона на страната, и да засили обмена на информация.

Докладчикът оценява положително това, че новият протокол позволява на корабите на 
ЕС да разтоварват улова си извън мавританските пристанища при изключителни 
обстоятелства — дългогодишно искане на риболовните кораби на ЕС, действащи в 
Мавритания. Това би позволило на корабите на ЕС да организират по-добре работата 
си в случай на такива обстоятелства.

Споделените запаси от дребни пелагични видове са един от проблемите в региона и 
докладчикът приветства оценката на Комисията на предишния протокол, в която се 
призовава за създаването на регионална рамка за управление на този вид риболов.

Докладчикът насърчава Комисията да улесни участието и обмена между експерти и 
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учени в рамките на настоящото споразумение и при всички дейности, свързани с 
неговото прилагане.

Докладчикът подчертава ангажимента за прилагане на принципите и правата на МОТ 
за гарантиране на правата на всички рибари на кораби на ЕС с цел премахване на 
дискриминацията в областта на заетостта и професиите; следва да се следи за 
изпълнението на тези действия. Докладчикът разглежда секторната подкрепа като 
важен елемент за развитието на мавританския сектор на рибарството и за 
осигуряването на работни места в крайбрежните общности;

Докладчикът приветства наемането на квалифицирани мавритански рибари на кораби 
на ЕС с договори, които отговарят на стандартите на МОТ и включват социално 
осигуряване. Докладчикът призовава за по-големи усилия за наемане на стажанти с цел 
увеличаване на броя на квалифицираните лица в секторната програма,

както и за повече проекти за секторна подкрепа за подпомагане на жените в сектора на 
рибарството на Мавритания, по-специално на тези, които участват в преработката; 
Докладчикът призовава за признаването на значението на подобни проекти за 
продоволствената сигурност на местно равнище и насърчава за това жените да бъдат 
поканени да участват в семинари за представяне и програмиране на действия за 
подкрепа.

Накрая докладчикът подчертава, че един от общите проблеми със секторната подкрепа 
в СПОУР на ЕС е липсата на видимост. Поради това докладчикът призовава за по-
големи усилия, за да се гарантира видимостта и публичността на всички дейности, 
свързани с прилагането на Протокола, което ще позволи ползите от него да станат 
напълно видими.
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19.4.2022

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението за 
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 
Ислямска република Мавритания и на протокола за неговото прилагане
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Докладчик по становище: Роса Естарас Ферагут

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР) между Ислямска 
република Мавритания и Европейската общност беше подписано на 8 август 2008 г. за 
период от шест години и се подновява с мълчаливо съгласие. Последният протокол за 
прилагането му изтече през ноември 2019 г. и беше удължаван два пъти, за период от 
една година всеки път. За да отмени и замени СПОР от 2008 г., Европейската комисия 
проведе преговори с правителството на Ислямска република Мавритания. 

След тези преговори новото споразумение за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство (СПОУР) между ЕС и Ислямска република Мавритания беше парафирано 
през юли 2021 г. и влезе временно в сила през ноември 2021 г. СПОУР предоставя 
актуализирана рамка за сътрудничество, като взема предвид приоритетите на 
реформираната обща политика в областта на рибарството и нейното външно измерение. 
Споразумението има за цел да насърчава отговорния риболов въз основа на принципите 
на устойчива експлоатация на рибните ресурси и морските екосистеми. Срокът му на 
действие е 6 години, който може да бъде подновен с мълчаливо съгласие.  

Новият протокол за прилагане е с продължителност пет години, с клауза, предвиждаща 
преразглеждане през втората година от прилагането му. Протоколът предоставя на 
европейските кораби достъп до мавританските води с цел улов на ракообразни, дънни 
риби, риба тон и дребни пелагични видове в общ размер от около 290.000 тона годишно. 
Финансовото участие на ЕС за достъп до рибните ресурси на Мавритания възлиза на 57.5 
милиона евро годишно. Освен това ЕС ще отпусне 16,5 милиона евро за срока на 
действие на протокола като секторна подкрепа.  Протоколът предвижда възможност за 
преразглеждане на посочените суми преди края на втората година на прилагане на 
протокола, за да се приведат възможностите за риболов в съответствие с действителната 
риболовна дейност на европейските флотове в мавритански води. 

Рибарството е важен сектор на икономиката на Мавритания. Той допринася активно за 
националното развитие и представлява голям дял от износа на страната.  Секторът на 
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рибарството играе също така важна роля по отношение на младежката заетост и 
продоволствената сигурност.  За населението на Мавритания и Западна Африка рибата е 
евтин източник на протеини, витамини и основни микроелементи. Прекомерната 
експлоатация на рибните ресурси на Мавритания обаче причинява сериозно социално-
икономическо и екологично въздействие, като тласка местните общности към 
продоволствена несигурност и загуба на препитание. 

Националният парк Banc d’Arguin (PNBA), Мавритания, е най-голямата защитена морска 
зона в Западна Африка. Националният парк е богат на биологично разнообразие и 
обхваща една трета от бреговата ивица на Мавритания. През последните две десетилетия 
търговският риболов увеличи натиска върху морските ресурси на PNBA и увреди 
устойчивостта на риболова в региона. 

Новият протокол има за цел да сведе до минимум въздействието на риболова върху 
морските екосистеми и има за цел да зачита и подкрепя непромишления риболов и 
крайбрежните общности. Протоколът предлага мерки за контрол и надзор с цел 
наблюдение на състоянието на рибните ресурси, за да се гарантира, че риболовните 
дейности остават на устойчиви равнища.  В този контекст предложената секторна 
подкрепа допринася, наред с другото, за постигане на напредък по отношение на 
ангажимента на Мавритания за устойчиво управление на ресурсите и опазване на 
морските и крайбрежните зони, както и за прозрачност на риболовните дейности.

В отговор на предишни опасения относно липсата на прозрачност и управление в 
настоящото споразумение за партньорство се предвижда създаването на Съвместен 
научен комитет (СКК), включващ представители на Мавриций и на ЕС. СКК ще събира 
и анализира данни за рибните запаси, ще разглежда научни въпроси, свързани с 
прилагането на протокола, и ще наблюдава дейностите на националните и 
чуждестранните флотове. Както СКК, така и предложените механизми за контрол и 
надзор илюстрират целта на ЕС за осигуряване на устойчива експлоатация на рибните 
ресурси от страна на корабите на ЕС.

Докладчикът счита, че протоколът има потенциала да насърчи отговорната и устойчива 
експлоатация на рибните ресурси и развитието на националната политика в областта на 
рибарството в Ислямска република Мавритания и е в интерес и на двете страни. Поради 
тази причина докладчикът предлага Протоколът да бъде одобрен.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобрението на проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 
Ислямска Република Мавритания и протокола за прилагане към него.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за Решение на Съвета относно подписването от името на 
Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Ислямска република 
Мавритания и на протокола за прилагане на посоченото споразумение1.2. 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Текущото партньорство в областта на рибарството между Ислямска република 
Мавритания и Европейската общност (наричано по-долу „Споразумението за 
партньорство”) бе подписано на 8 август 2008 г. за период от шест години и започна да 
се прилага временно считано от същата дата. Споразумението се подновява с мълчаливо 
съгласие, така че то все още е в сила. Първоначалният срок на последния протокол за 
прилагане на СПОР бе четири години (2015-2019 г.) и бе удължаван два пъти, всеки път 
за период от една година , вследствие на затрудненията при преговорите в контекста на 
пандемията от COVID-19. Неговият срок на действие изтича на 15 ноември 2021 г.1

На 28 юли 2021 г. договарящите страни парафираха ново на Споразумение за 
партньорство и протокол. Новото споразумение обхваща период от шест години, считано 
от началната дата на временното прилагане, определена в член 20 от Споразумението, а 
именно датата, на която е подписано от двете страни. То може да бъде подновявано с 
мълчаливо съгласие. 

Новият протокол за прилагане обхваща период от пет години, считано от началната дата 
на временното прилагане, определена в член 19 от протокола, а именно датата, на която 
е подписан от двете страни. В него се предвижда клауза за преразглеждане през втората 
година от прилагането му с оглед на евентуално коригиране на възможностите за 
риболов и финансова компенсация.

Главната цел на новото споразумение е да предостави актуализирана рамка, която взема 
предвид приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и 
нейното външно измерение, с оглед на продължаване и укрепване на стратегическото 
партньорство между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания в областта на 
рибарството. 

1 OВ L 404, 2.12.2020 г., стр. 1.  
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Целта на протокола е да се предоставят възможности за риболов на кораби на Европейския 
съюз в риболовната зона на Мавритания в съответствие с най-добрите налични научни 
становища и резолюциите и препоръките на Международната комисия за опазване на рибата 
тон в Атлантическия океан (ICCAT) и на Комитета по риболова в централната източна част 
на Атлантическия океан (CECAF) в рамките на наличния остатък. Новият протокол 
предвижда през първите две години от прилагането му същите възможности за риболов, 
както съгласно настоящия протокол2, с изключение на референтните тонажи за двете 
категории кораби за улов на риба тон, за които се прави незначителна корекция.

Годишното финансово участие на Европейския съюз възлиза на 57 500 000 EUR за 2021 
г. и 61 625 000 EUR за 2022—2025 г. въз основа на:

а) годишна сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола 
категории, определена в размер на 57 500 000 EUR за първите две години; 

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 
Мавритания в размер на 4 125 000 EUR годишно за периода от 2022 до 2025 г. 
Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на 
устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на 
Мавритания за целия срок на действие на протокола. 

Сумата по буква а) ще бъде преразгледана преди третата година от прилагането на 
протокола, за да се приведат възможностите за риболов в съответствие с действителната 
риболовна дейност на европейските флотове в мавритански води. 

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 
годината3.

Ако след преразглеждането на протокола бъдат необходими допълнителни бюджетни 
кредити в отклонение от финансовото програмиране, комисията BUDG би очаквала да 
участва чрез искане за трансфер или други подходящи мерки4.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
одобрението на предложението за решение на Съвета относно подписването от страна 
на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Ислямска република 
Мавритания и съответния протокол за неговото прилагане.

2 ОВ L 315, 1.12.2015 г., стр. 3.
3 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни 
въпроси, точка 20 (ОВ L 4331, 22.12.2020 г.).
4 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни 
въпроси, точка 20 (ОВ L 4331, 22.12.2020 г.).
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