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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА 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 
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300M(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (ЕС) № 2021/99 от 25 януари 2021 
г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на 
изтичащия на 15 ноември 2021 г. срок на действие на Протокола за определяне на 
възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Ислямска република Мавритания1,

– като взе предвид решението на Съвета (ЕС) от 11 ноември 2021 г. 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 споразумение2,

– като взе предвид своята позиция от... 2022 г. относно проекта на решение,

– като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
между Европейската общност и Ислямска Република Мавритания, което влезе в 
сила на 8 август 2008 г.3,

– като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания4,

– като взе предвид своята резолюция от 3 май 2022 г. относно „Устойчива синя 
икономика в ЕС: ролята на секторите на рибарството и аквакултурите5,

– 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 (ДФЕС),

– като взе предвид Споразумението за партньорство от 23 юни 2000 г. между 
членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 
(АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 

1 OВ L 34, 1.2.2021 г, стр. 1.
2 OВ L 439, 8.12.2021 г, стр. 1.
3 OВ L 343, 8.12.2006 г, стр. 4.
4 OВ L 439, 8.12.2021 г, стр. 3.
5 Приети текстове, P9_TA(2022)0135.
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друга страна (Споразумението от Котону)6,

– като взе предвид публикацията на Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие (ФАО) от 2015 г., озаглавена „Доброволни насоки за гарантиране на 
устойчив дребномащабен риболов в контекста на продоволствената сигурност и 
изкореняването на бедността“,

– като взе предвид обобщаващия доклад от 2020 г. на работната група на ФАО 
относно оценката на дребните пелагични риби край бреговете на Северозападна 
Африка през 2019 г.,

– като взе предвид общата политика в областта на рибарството, по-специално 
нейното външно измерение,

– като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

– като взе предвид ангажимента на ЕС за последователност на политиките за 
развитие, както е предвидено в член 208 от ДФЕС,

– като взе предвид предварителните и последващите оценки на Комисията на 
предишното споразумение и предишния протокол,

– като взе предвид доклада от извънредното заседание на съвместния научен 
комитет относно споразумението за риболов, подписано между Ислямска 
република Мавритания и Европейския съюз, състояло се от 10 до 12 февруари 
2021 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2021 г. относно стратегията 
„От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна 
продоволствена система7,

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

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия и на 
комисията по развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0154/2022),

А. като има предвид, че прилагането на споразуменията за партньорство в областта 
на устойчивото рибарство (СПОУР) трябва да бъде в съответствие с най-добрите 
налични научни становища, за да се гарантират устойчиви риболовни операции, 
при които се използва единствено излишъкът от допустимия улов в държавата 
партньор; като има предвид, че секторната подкрепа следва да допринася за 
устойчивото развитие на сектора на рибарството, по-специално чрез подкрепа за 
дребномащабния риболов, като същевременно укрепва местната продоволствена 
сигурност и местните общности;

Б. като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между 

6 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
7 Приети текстове, TA_P9(2021)0425.
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Европейския съюз и Ислямска република Мавритания датира от 1987 г. и като 
има предвид, че последният протокол за прилагане, чийто първоначален срок на 
действие беше четири години от 2015 г. до 2019 г., беше удължен два пъти за по 
една година и изтече на 15 ноември 2021 г.;

В. като има предвид, че Съюзът и Мавритания постигнаха договореност за ново 
споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство и нов 
протокол към него на 28 юли 2021 г.;

Г. като има предвид, че са били подписани редица СПОУР между Европейския съюз 
и африкански държави;

Д. като има предвид, че новият протокол обхваща период от пет години и предоставя 
възможности за риболов, подобни на тези от предишния протокол, като 
финансовото участие на Съюза за достъпа до рибарството възлиза на 57.5 
милиона евро годишно, а участието му в секторната подкрепа възлиза на 16.5 
милиона евро;

Е. като има предвид, че Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
с Мавритания е най-голямото смесено споразумение на ЕС; като има предвид, че 
то предоставя възможности за риболов на кораби от 10 държави членки, 
извършващи целеви риболов на дънни и пелагични видове, които, подобно на 
рибата тон, са далекомигриращи видове, в рамките на наличния излишък, 
определен в член 62 от Конвенцията на ООН по морско право, като се взема 
предвид риболовният капацитет на мавританския флот;

Ж. като има предвид, че прекомерният улов на дребни пелагични видове, особено на 
сардини, и преработката им на рибно брашно и рибно масло причиняват огромни 
вреди не само на местните води, например чрез замърсяване на отпадъчните води, 
но и на продоволствената сигурност на местните населения в целия регион на 
Западна Африка; като има предвид, че през 2017 г. Мавритания се ангажира да 
намали и постепенно да преустанови производството на рибно брашно и рибно 
масло в срок до 2020 г.; като има предвид, че от 2010 г. насам тяхното 
производство се е утроило и че се наблюдава нарастване на броя на фабриките за 
рибно брашно в Мавритания и съседните държави;

З. като има предвид, че надеждните научни данни, ефикасният мониторинг, 
системите за контрол и прозрачността относно лицензите за риболов са 
необходими на крайбрежните държави, за да определят наличния излишък на 
споделени запаси от дребни пелагични видове и да гарантират, че управленските 
решения за запасите могат да бъдат вземани по такъв начин, че запасите да не 
бъдат улавяни над научноопределените граници; като има предвид, че по 
отношение на управлението на дребните пелагични видове в Мавритания 
докладът от 2021 г. на извънредното заседание на съвместния научен комитет 
подкрепи допълнителни мерки за намаляване на риболовното усилие в 
риболовната зона на държавата от 15 морски мили, например въвеждането на 
квоти за запаси, за които е научно потвърдено, че са свръхексплоатирани;

И. като има предвид, че секторната подкрепа в рамките на новия протокол е 
насочена към осем области на интервенция; като има предвид, че те включват, 
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наред с другото, подкрепа за непромишления риболов и крайбрежните общности, 
засилване на научните изследвания и засилване на дейностите по контрол и 
надзор, както и техническа подкрепа за мавританските органи; като има предвид, 
че съвместният комитет ще одобри многогодишна секторна програма за 
използването на такава подкрепа; като има предвид, че мавританските органи са 
задължени да представят окончателен доклад относно прилагането на секторната 
подкрепа;

Й. като има предвид, че чрез новия протокол се създава нов координационен орган 
(cellule de coordination), който да подпомага изпълнението на проектите, 
определени в програмата, и който ще отговаря за мониторинга на решенията на 
съвместния комитет;

К. като има предвид, че член 7 от новия протокол позволява на Съюза и Мавритания 
да преразгледат възможностите за риболов през третата година от прилагането, 
като зачитат устойчивостта на ресурсите в риболовната зона и включват 
коригиране на финансовото участие на ЕС;

Л. като има предвид, че новият протокол въвежда различни такси за 
корабособствениците за категория 6 (лангуста), които съответстват в по-голяма 
степен на пазарната стойност на всеки конкретен пелагичен вид, за който се 
извършва риболов;

М. като има предвид, че в член 3 от новото споразумение се посочва, че флотът на 
ЕС трябва да се ползва от същите технически условия за риболов и достъп до 
ресурси като всички останали флотове; като има предвид, че същият член изисква 
засилване на обмена на информация и задължава Мавритания да оповестява 
публично всички споразумения, позволяващи на чуждестранни кораби да влизат в 
нейната риболовна зона;

Н. като има предвид, че чрез новия протокол се променя и разширява зоната за 
риболов на дребни пелагични видове за кораби на ЕС; като има предвид, че член 9 
от протокола изисква Мавритания да изготви, в рамките на шест месеца от 
прилагането на протокола, план за устойчиво управление за дребните пелагични 
видове, приложим за всички флоти, извършващи риболов в мавритански води, 
като условие за създаването на новата риболовна зона; като има предвид, че 
отпускането на 7,5 милиона евро от финансовото участие на Съюза зависи от 
одобрението на този план за управление от Съвместния комитет;

О. като има предвид, 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;

П. като има предвид, че в оценката на Комисията на предишния протокол се 
призовава за създаването на регионална рамка за управление за експлоатацията на 
споделените запаси от дребни пелагични видове и Сенегалска мерлуза, както се 
изисква съгласно член 63 от Конвенцията на ООН по морско право;

1. приветства сключването на ново споразумение за партньорство в областта на 
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устойчивото рибарство и на нов протокол между Съюза и Мавритания, което има 
за цел да подобри и модернизира съществуващото споразумение; счита за 
положителен факта, че отсега нататък няма да се изискват допълнителни 
удължавания с една година на предишния протокол или че те ще бъдат решавани, 
ако не са строго наложителни, без да се вреди на европейския флот;2. приветства 
също така актуализирането на споразумението за партньорство до пълно СПОУР 
и посочва, че тези видове споразумения са добра основа за сътрудничество в 
областта на управлението на океаните и устойчивото управление на рибните 
запаси; подчертава, че е важно да се гарантира, че принципите на устойчиво 
управление, залегнали в общата политика в областта на рибарството, са отразени 
в споразуменията на Съюза в областта на рибарството, включително при тяхното 
прилагане;

3. посочва, че това споразумение засилва екологичното, икономическото, 
социалното, административното и научното сътрудничество с цел укрепване на 
устойчивия риболов, допринасяне за подобреното управление на океана, борба с 
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, наблюдение и контрол на 
риболовните дейности и допринасяне както за прозрачното прилагане на 
споразумението, така и за създаването на работни места в съответствие с 
конвенцията от 2007 г. на Международната организация на труда относно 
условията на труд в сектора на риболова (№ 188); подчертава, че партньорството 
трябва да предлага гаранции и защита за всички работници на корабите на ЕС; 
подчертава значението на лоялната конкуренция за всички рибари, извършващи 
дейност в мавритански води;

4. признава значението на новото споразумение и на протокола по отношение на 
значителните възможности за риболов за флота на ЕС, както и като платформа за 
непрекъснато структурирано сътрудничество между Съюза и Мавритания, 
особено в областта на устойчивото управление на рибарството и поддържането на 
европейския флот;

5. призовава Мавритания да гарантира, че няма да се извършва прекомерен улов на 
дребни пелагични видове, и да спре и постепенно да премахне отрицателните 
въздействия, причинени от производството на рибно брашно и рибно масло в 
Мавритания; призовава ЕС, в рамките на СПОУР, да допринесе за постигането на 
тези цели; отбелязва, че рибата следва да бъде използвана предимно за 
консумация от човека, а не като суровина за хранително-вкусовата 
промишленост, и че е важно местните органи да участват и да си сътрудничат в 
тази насока;

6. приветства изискването в новия протокол Мавритания да публикува план за 
устойчиво управление на дребните пелагични видове, който ще се прилага за 
всички кораби, извършващи риболов в мавритански води; настоятелно призовава 
Мавритания при изготвянето на такъв план да използва заключенията от доклада 
за 2021 г. от извънредното заседание на съвместния научен комитет и да прилага, 
ако е необходимо, научно обоснован подход на предпазливост,

7. подчертава ангажимента на страните да насърчават управлението на рибарството 
въз основа на недискриминация между различните флотове, намиращи се в 
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зоната, и че корабите на Съюза следва да имат достъп до подходящ дял от 
излишъка от рибни ресурси в съответствие с най-добрите налични научни 
становища;

8. приветства клаузите за прозрачност и недискриминация в новото споразумение и 
новия протокол и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че тези клаузи 
се прилагат и спазват изцяло; отбелязва, че правилата за прозрачност вече са 
съществували в предишното споразумение, но не са били изцяло спазвани;

9. изисква Мавритания да информира Комисията относно всички публични и частни 
споразумения с чуждестранни кораби, осъществяващи дейност в нейната 
риболовна зона, включително кораби от трети държави, и тази информация да 
бъде включена в годишния доклад, който Комисията изпраща на Парламента; 
изразява загриженост, че досега някои споразумения с трети държави в областта 
на рибарството не са публикувани от Мавритания;

10. отбелязва обмена на информация, изискван от протокола по отношение на 
докладите относно дейностите на чуждестранни флоти и на национални флоти с 
чуждестранни собственици, извършващи дейност във водите на Мавритания; 
призовава Мавритания да предостави пълна информация на Комисията за всички 
кораби, извършващи риболов в нейните води, в ясен и удобен за ползване формат, 
който позволява ясна цялостна картина на общото риболовно усилие, улова по 
видове и състоянието на запасите; призовава Мавритания да направи публично 
достъпна тази информация; отбелязва, че това е условие за изчисляване на 
„излишъка“ в духа на Конвенцията на ООН по морско право;

11. приветства публикуването от Мавритания на първия доклад за Инициативата за 
прозрачност на рибарството; отбелязва, че докладът се основава на информация 
от календарната 2018 година; призовава Мавритания да публикува по-нови данни;

12. изразява загриженост относно практиката за смяна на флага, по-специално във 
водите на Мавритания, а и в региона като цяло;

13. счита, че Съюзът, като се има предвид неговата мрежа от споразумения за 
партньорство в областта на рибарството и СПОУР, които са в сила в 
Северозападна Африка, трябва да изиграе роля за насърчаване на Мавритания и 
съседните ѝ държави да засилят сътрудничеството в управлението на споделените 
запаси, по-специално при идентифицирането на запасите и възможностите за 
улов, например на запаси, които са важни за продоволствената сигурност на 
местно равнище; изтъква по-специално важността на това Съюзът да се ангажира 
активно със своите партньори в региона, за да гарантира устойчиви управленски 
решения в съответната регионална организация за управление на рибарството; 
призовава ЕС, Мавритания и съседните ѝ държави да подкрепят прилагането на 
всеобхватна регионална рамка за управление на споделени запаси, като създадат 
регионална организация за управление на рибарството за тези запаси и като 
започнат диалог на международно равнище със съответните държави;

14. приветства ангажимента от всички страни да прилагат споразумението прозрачно 
и в съответствие със Споразумението от Котону по отношение на правата на 
човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто 
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управление; призовава да се обърне специално внимание на правата на човека в 
Мавритания, включително в сектора на рибарството, със специален акцент върху 
условията на труд; отбелязва, че неприлагането на Споразумението от Котону във 
връзка със зачитането на правата на човека може да доведе до временно 
преустановяване съгласно член 21 и член 14 от новия протокол за прилагане;

 15. отбелязва, че в последващата оценка на предишния протокол се заключава, че в 
общи линии Мавритания и Съюзът са получили сходна част от добавената 
стойност от между 40 и 45% за всяка от двете страни; посочва, че добавената 
стойност за Мавритания от дейностите на корабите на ЕС е относително ниска 
при отсъствието на икономически взаимодействия на брега; във връзка с това 
призовава ЕС да проучи възможностите за подобряване на това положение в 
рамките на новия протокол;

16. отбелязва, че Мавритания е изпитала трудности при усвояването на секторната 
подкрепа; поради това призовава Комисията да предостави техническа помощ за 
подготовката и изпълнението на многогодишната секторна програма и да укрепи 
административния капацитет в Мавритания, по-специално за новия 
координационен орган;

17. разглежда секторната подкрепа като важен елемент за развитието на 
мавританския сектор на рибарството и за осигуряването на работни места в 
крайбрежните общности;

18. приветства секторното подпомагане по направления 6 и 7; призовава съвместния 
комитет да насърчава инфраструктурни проекти, които ще доведат до увеличено 
потребление на рибни продукти на местно равнище, както и да финансира 
проекти, които пряко облагодетелстват цялата верига на създаване на стойност за 
непромишления риболов в Мавритания;

19. призовава за повече проекти за секторна подкрепа за подпомагане на жените в 
сектора на рибарството на Мавритания, по-специално на тези, които участват в 
преработката; признава значението на подобни проекти за продоволствената 
сигурност на местно равнище и изисква жените да бъдат поканени да участват в 
семинари за представяне и програмиране на действията за подкрепа;

20. подчертава, че един от общите проблеми със секторната подкрепа в СПОУР на 
Съюза е липсата на видимост, достъпност и прозрачност; поради това приветства 
мерките за видимост и публичност, предприети по отношение на дейностите, 
свързани с прилагането на протокола, които дават възможност ползите от него да 
бъдат напълно видими и достъпни за всички заинтересовани страни; отбелязва, че 
за да се увеличи секторната подкрепа, включително нейната ефективност, са 
необходими по-добро изпълнение и използване;

21. призовава Комисията и Мавритания да подобрят и ускорят прилагането на 
секторната подкрепа и да повишат прозрачността, по-специално в областта на 
лицензите за риболов; поради това приветства публикуването на годишни 
доклади относно начините, по които се използва секторната подкрепа, и 
призовава тези доклади да бъдат оповестени публично; предлага на Парламента 
да бъдат представени действията или мерките с най-голямо значение или 
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въздействие върху частите от територията или обществото на Мавритания, които 
отговарят на условията за тази секторна помощ;

22. посочва, че е необходимо по-добро събиране на данни за запасите във водите на 
Мавритания и че прилагането на СПОУР трябва да се основава на най-добрите 
налични научни становища; счита, че секторната подкрепа следва да се използва 
за подкрепа на непромишления риболов и като приоритет за подобряване на 
научните данни за рибните запаси, особено за съвместните запаси на дребни 
пелагични видове като сардинелите и сафридите, както и за дейностите по 
контрол и надзор на всички флоти, извършващи риболов в техните риболовни 
зони;

23. подчертава значението на научните данни за запасите, правилното събиране на 
данни и по-доброто наблюдение, така че новият протокол да може да увеличи и 
подобри обхвата на научните наблюдатели, което следва да бъде целта по-
специално за риболовните кораби на трети държави;

24. насърчава Комисията да улесни участието и обмена между експерти и учени в 
рамките на настоящото споразумение и по време на неговото прилагане, ако това 
е необходимо за оценката на различните видове и действието на споразумението;

25. приветства факта, че новият протокол позволява коригиране на финансовото 
участие на ЕС и на възможностите за риболов през третата година от прилагането 
му; призовава Комисията да използва тази гъвкавост, ако е необходимо;

26. приветства новите правила относно таксите на корабособствениците и изразява 
надежда, че тези и други подобрения на протокола, включително възможността 
при изключителни обстоятелства корабите на ЕС да разтоварват улова си в 
пристанища извън Мавритания, ще доведат до по-добро използване на наличните 
възможности за риболов в бъдеще;

27. приветства и признава, че собствениците от Съюза на хладилни траулери за 
пелагичен риболов и на кораби за улов на скариди, извършващи риболов в 
рамките на протокола, като принос в натура, следва да продължат да допринасят 
за политиката на раздаване на риба на нуждаещото се население, като заделят 2% 
от пелагичния си улов, трансбордиран или разтоварен в края на даден рейс, за 
Société nationale de distribution de poisson (Национално дружество за доставки на 
риба); отбелязва, че консумацията на риба нараства на местно равнище в 
Мавритания; призовава Комисията и мавританските органи да гарантират, че този 
принос действително достига до населението и не попада във фабрики за рибно 
брашно;

28. подчертава ангажимента за прилагане на принципите и правата на МОТ за всички 
рибари на кораби на ЕС с цел премахване на дискриминацията в областта на 
заетостта и професиите; счита, че следва да се следи за това прилагане;

29. приветства наемането на квалифицирани мавритански моряци на кораби на ЕС с 
договори, които отговарят на стандартите на МОТ и включват социално 
осигуряване; призовава за по-големи усилия за наемане на стажанти с цел 
увеличаване на броя на квалифицираните лица в секторната програма;
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30. призовава Европейската комисия да включи СПОУР като ключов елемент в 
партньорството на ЕС с Африка;

31. приветства проектите, финансирани от помощта на ЕС за развитие в Мавритания, 
като „Promopeche“, който има за цел създаване на работни места и обучение на 
млади хора в областта на непромишления риболов; призовава Комисията да 
подобри привеждането в съответствие и съгласуваността между СПОУР и целите 
на ООН за устойчиво развитие (ЦУР);

32. подчертава, че риболовът, включително дребномащабният риболов, е важен 
сектор за икономиката на Мавритания и е от съществено значение за 
икономическото развитие на държавата, продоволствената сигурност, 
изхранването и възможностите за заетост, по-специално за жените и младите 
хора, както и за гарантирането на приобщаващо и устойчиво икономическо 
развитие за всички; поради това подкрепя мерките за значително повишаване на 
устойчивостта на местните участници, включително малките семейни 
предприятия и крайбрежните общности, по отношение на последиците от 
изменението на климата и ерозията на бреговете; настоява, че инвестициите в 
рибарството трябва да бъдат ясно съгласувани с ЦУР и да не застрашават 
потребностите на крайбрежните общности; настоява финансовото участие, 
предвидено в новото споразумение, да бъде разпределено по начин, който да 
отчита основната роля на крайбрежните общности; 

33. призовава за насърчаване на местното и регионалното икономическо развитие и 
за укрепване на крайбрежните общности, които са зависими от морските ресурси 
и които следователно трябва да са изцяло интегрирани в управлението на 
морските и крайбрежните райони; припомня, че възстановяването на морското и 
крайбрежното биологично разнообразие допринася за препитанието на 
крайбрежните общности и за смекчаването на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него; подчертава необходимостта от редовни 
консултации с крайбрежните общности през целия процес на изпълнение;

34. признава, че пазарите и производителите в ЕС зависят от вноса на риба от 
Мавритания, наред с други държави, за да се гарантира наличието на храна за 
потребителите в ЕС;

35. изисква по-нататъшните усилия на ЕС в рамките на това СПОУР да се 
съсредоточат върху прекратяването на вредните и неустойчиви субсидии за 
риболов в рамките на Световната търговска организация и други международни 
органи, като се обърне специално внимание на незаконния риболов; 

36. изисква достиженията на правото на ЕС, включително решенията на Съда на ЕС, 
да бъдат спазвани и надлежно прилагани в областта на рибарството в Мавритания 
и околностите ѝ; 

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и 
на правителството и парламента на Ислямска република Мавритания.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че ЕС е основен пазар за рибно брашно и рибно масло, 
произведени в Мавритания;

Б. като има предвид, че през 2017 г. Мавритания се ангажира да намали и 
постепенно да преустанови производството на рибно брашно и рибно масло в 
срок до 2020 г.; като има предвид, че от 2010 г. насам производството на тези 
продукти се е утроило;

В. като има предвид, че надеждните научни данни, ефикасните мониторинг и 
системи за контрол, както и прозрачността относно лицензите за риболов, са 
необходими, за да позволят на крайбрежните държави да определят наличния 
излишък на споделени запаси от дребни пелагични видове, които понастоящем 
биват улавяни над определените от учените количествени граници;

Г. като има предвид, че в оценката на Комисията на предишния протокол се 
призовава за създаването на регионална рамка за управление за експлоатацията на 
споделените запаси от дребни пелагични видове и споделените запаси от черна 
мерлуза, както се изисква съгласно член 63 от Конвенцията на ООН по морско 
право;

Д. като има предвид, че общите запаси от дребни пелагични видове - на които 
непромишлените рибари разчитат за препитание и продоволствена сигурност - са 
прекомерно експлоатирани; като има предвид, че търсенето на тези риби нараства 
с разширяването на чуждестранни фабрики за рибно брашно в Мавритания и 
съседните страни, което поставя под заплаха продоволствената сигурност и 
поражда опасения относно замърсяването на околната среда на местно равнище, 
като например от непреработени отпадъци;

1. Приветства новата посока, следвана в споразуменията за партньорство в областта 
на устойчивото рибарство (СПОУР) и протоколите за тяхното изпълнение, които 
надлежно отразяват приоритетите на ЕС и насоките на външната политика; 
припомня ангажимента на ЕС към принципа на съгласуваност на политиките за 
развитие и необходимостта СПОУР и протоколите за тяхното изпълнение да 
бъдат в съответствие с този принцип, с най-добрите научни препоръки и с 
наличните данни, с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и с 
целите на общата политика в областта на рибарството;

2. признава ролята, която СПОУР могат да играят в управлението на рибарството, 
научните изследвания, събирането на данни и прозрачността на риболовните 
дейности чрез въвеждане на дългосрочна система за устойчиво управление за 
експлоатацията на рибните ресурси и повишаване на устойчивостта и доброто 
управление в държавите партньори на ЕС и в световен мащаб; във връзка с това 
припомня, че СПОУР трябва да разчитат на активното участие на ЕС и държавите 
партньори и трябва да допринасят за устойчивото развитие на сектора на 
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дребномащабния риболов в държави извън ЕС и за местната продоволствена 
сигурност; настоява, че този протокол следва да бъде адаптиран към 
специфичните нужди и приоритети на Мавритания;

3. подчертава, че риболовът, включително дребномащабният риболов, е важен 
сектор за икономиката на Мавритания и е от съществено значение за 
икономическото развитие на страната, възможностите за заетост, по-специално за 
жените и младите хора, продоволствената сигурност и изхранването, както и за 
гарантирането на приобщаващо и устойчиво икономическо развитие за всички; 
поради това подкрепя мерките за значително повишаване на устойчивостта на 
местните участници, включително малките семейни предприятия и крайбрежните 
общности, по отношение на последиците от изменението на климата и ерозията на 
бреговете; настоява, че инвестициите в рибарството трябва да бъдат ясно 
съгласувани с целите на ООН за устойчиво развитие и да не застрашават 
потребностите на крайбрежните общности; настоява финансовото участие, 
предвидено в СПОУР с Мавритания, да бъде разпределено по начин, който да 
отчита основната роля на крайбрежните общности;

4. приветства факта, че целта на новия протокол е да допринесе за отговорен 
риболов и устойчиво управление на рибните ресурси при по-добри технически и 
оперативни условия и при пълна прозрачност, за да се сведе до минимум 
въздействието на риболова върху морските екосистеми и да се зачитат дейностите 
на мавританските крайбрежни и непромишлени флотове;

5. подчертава, че партньорството трябва да предлага гаранции и да защитава 
мавританските дребномащабни рибари от нелоялна конкуренция, включително от 
страна на рибарите от ЕС, и не трябва да подкопава местните общности;

6. приветства факта, че в новия протокол референтният тонаж за октопод беше 
запазен на нулево равнище, за да се запази октоподът за националните 
непромишлени рибари, което е ключово за тяхното местно развитие; въпреки това 
изразява загриженост, че предстоящите научни програми и/или оценки могат да 
отворят възможност за преразглеждане на ограниченията на улова на главоноги; 
подчертава, че риболовът на главоноги следва да бъде запазен за непромишлени 
рибари, като се има предвид високата му добавена стойност за отрасъла на 
непромишления риболов;

7. подчертава, че достъпът на всички кораби, извършващи дейност във водите на 
Мавритания, следва да бъде ограничен до равнището на излишъка от рибни 
запаси, и насърчава всички усилия за събиране на надеждни научни данни с цел 
точно определяне на рибните запаси; подчертава необходимостта от по-голяма 
прозрачност и по-добро събиране на данни в това отношение; насърчава 
Мавритания да укрепи IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques 
et des Pêches — Мавритански институт за океанографски и риболовни 
изследвания), така че да може да играе активна роля в контрола на 
разтоварванията, за да гарантира, че референтните квоти няма да бъдат 
превишавани;

8. припомня, че ЕС може да допринесе за прекратяване на прекомерния улов на 
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дребни пелагични видове и за слагане на край на положението, причинено от 
отрицателното въздействие на производството на рибно брашно и рибно масло в 
Мавритания, на което разчитат аквакултурите и селското стопанство на ЕС;

9. приветства изискването в новия протокол Мавритания да публикува план за 
устойчиво управление на дребните пелагични видове, който ще се прилага за 
всички кораби, извършващи риболов в мавритански води; настоятелно призовава 
Мавритания при изготвянето на този план да приеме амбициозни мерки в 
съответствие с научните становища, за да защити рибните ресурси, на които 
разчитат местните общности;

10. призовава ЕС да увеличи усилията си в това отношение, като подкрепи 
прилагането на регионална рамка за управление на експлоатацията на споделени 
запаси от дребни пелагични видове и създаването на регионална организация за 
управление на рибарството за тези запаси и като положи началото на диалог на 
международно равнище със съответните държави;

11. приветства изискванията за прозрачност в новия протокол относно публикуването 
от Мавритания на всички публични и частни споразумения с чуждестранни 
кораби в нейната риболовна зона и споразуменията относно риболовните 
дейности в Мавритания; призовава Мавритания да направи тази информация 
публично достояние и да публикува възможно най-скоро най-актуалните данни в 
съответствие със задълженията си по Инициативата за прозрачност на 
рибарството; изразява загриженост, че някои споразумения в областта на 
рибарството, сключени с чужди държави, все още не са публикувани от 
Мавритания;

12. приветства компонента за секторна подкрепа в новия протокол, посветен на 
подобряването на устойчивостта на рибарството в Мавритания; счита, че сумата 
би могла да бъде допълнително увеличена и насърчава Мавритания да я използва 
за подобряване на научните изследвания и анализа, включително относно 
въздействието на глобалното затопляне върху видовете и тяхната миграция, 
дължащо се на изменението на климата, което изисква специално наблюдение, 
както и наблюдение и контрол на риболовните дейности, подкрепа за 
крайбрежните общности и устойчивото развитие на сектора на дребномащабния 
риболов в Мавритания; призовава за повече инвестиции на сушата и за секторна 
подкрепа, съчетани с други действия, които да служат като катализатор за 
инвестиции на сушата, насочени към подобряване на използването на улова за 
консумация от човека, което е от съществено значение, за да се избегне масовата 
преработка на риба в брашно и масло; счита, че секторната подкрепа следва да се 
използва за подобряване на научните данни за рибните запаси, особено за 
съвместните запаси на дребни пелагични видове като сардинелите и сафридите, 
което е от ключово значение за изчисляването на излишъка; подчертава 
необходимостта да се гарантира, че определянето на приоритетите на разходите за 
секторна подкрепа е прозрачен и основан на участието процес, в който участват 
научните и местните общности, включително жените преработватели на риба; 
призовава съвместния комитет да насърчава инфраструктурни проекти, които ще 
доведат до увеличено потребление на рибни продукти на местно равнище, както и 
да финансира проекти, които пряко облагодетелствуват цялата верига на 
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създаване на стойност в непромишления риболов в Мавритания; в допълнение 
приканва Комисията и Мавритания да публикуват проактивно годишни доклади 
относно начина, по който е била използвана секторната подкрепа;

13. призовава за насърчаване на местното и регионалното икономическо развитие и 
за укрепване на крайбрежните общности, които са зависими от морските ресурси 
и следователно трябва да участват пълноценно в управлението на морските и 
крайбрежните райони; припомня, че възстановяването на морското и 
крайбрежното биологично разнообразие допринася за препитанието на 
крайбрежните общности и за смекчаването на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него; подчертава необходимостта от редовни 
консултации с крайбрежните общности през целия процес на изпълнение;

14. приветства факта, че собствениците от ЕС на хладилни траулери за пелагичен 
риболов и на кораби за улов на скариди, извършващи риболов в рамките на 
протокола, като принос в натура, ще допринасят за политиката на раздаване на 
риба на нуждаещото се население, като заделят 2% от пелагичния си улов, 
трансбордиран или разтоварен в края на даден рейс, за Националното дружество 
за доставки на риба (SNDP); отбелязва, че консумацията на риба нараства на 
местно равнище в Мавритания; подчертава, че тези дейности са от полза за 
местния пазар на труда и крайбрежните общности;

15. призовава Комисията и Ислямска република Мавритания да гарантират, че 
дребномащабните непромишлени рибари и дребномащабните преработватели на 
риба са в състояние да се препитават чрез насърчаване на устойчива местна синя 
икономика, признаване и укрепване на позицията на жените и младите хора, 
които играят решаваща роля в продажбата и преработката на риба, като ги 
подкрепят чрез проекти, финансирани чрез секторна подкрепа, ограничават 
плавателните съдове по отношение на риболовните ресурси, които могат да 
улавят, и защитават риболовните зони, от които зависят дребните рибари за 
препитанието си;

16. приветства наемането на квалифицирани мавритански моряци на кораби на ЕС с 
договори, които отговарят на стандартите на Моеждународната организация на 
труда и включват социално осигуряване; приветства проектите, финансирани от 
помощта на ЕС за развитие в Мавритания, като „Promopeche“, който има за цел 
създаване на работни места и обучение на млади хора в областта на 
непромишления риболов;

17. подчертава необходимостта да се работи за предотвратяване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за да се гарантира, че рибните запаси се 
поддържат на устойчиви равнища, и призовава ЕС да гарантира, че клаузата за 
прозрачност включва рибните ресурси, уловени от чуждестранни флотове чрез 
местни рибари, и да задейства производства за установяване на неизпълнение на 
задължения срещу държави членки, които не успяват да гарантират 
съответствието на своите външни флотове; подчертава необходимостта от 
ограничаване на използването на удобни знамена и смяна на знамето и 
необходимостта да се реши проблемът с трансбордирането в морето, по-
конкретно в мавританските води и в региона като цяло, тъй като това са важни 
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инструменти за премахване на възможностите за незаконен, недеклариран и 
нерегулиран риболов;

18. изразява загриженост относно докладваните нарушения на правата на човека, като 
например трафик на хора и принудителен труд на риболовни кораби, извършващи 
незаконни риболовни дейности в Западна Африка;

19. призовава Комисията, по отношение на член 21 от СПОУР с Мавритания и 
член 14 от новия протокол за прилагане, да обърне специално внимание на 
правата на човека в Мавритания, включително в сектора на рибарството; 
предупреждава, че макар да е официално незаконна в Мавритания, практиката на 
робството продължава да съществува в страната и беше осъдена неколкократно 
през предходните години от Европейския парламент;
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11.3.2022

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Г-н Карлескинд
Председател
Комисия по рибно стопанство
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно сключването на споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Ислямска 
република Мавритания и на протокола за прилагане на посоченото 
споразумение (2021/0300M(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по 
международна търговия да представи становище на Вашата комисия. На своето 
заседание от 26 януари 2022 г. тя реши да представи това становище под формата на 
писмо.

Комисията по международна търговия разгледа този въпрос на своето заседание от 3 
март 2022 г. На посоченото заседание комисията реши да прикани водещата комисия 
по рибно стопанство да включи в предложението си за резолюция следните 
предложения:

С уважение,

Бернд Ланге
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Подчертава, че споразумението с Мавритания в областта на рибарството е най-
важното от риболовните споразумения с трети държави, сключени към момента от ЕС. 
Подчертава, че Мавритания е дългосрочен близък партньор в областта на рибарството. 
Първото двустранно споразумение в областта на рибарството датира от 1987 г. 
Споразуменията в областта на рибарството в рамките на този регион винаги са 
представлявали значителна част от двустранната търговия; 

2. признава, че пазарите и производителите в ЕС зависят от вноса на риба от 
Мавритания, наред с други държави, за да се гарантира наличието на храна за 
потребителите в ЕС;

3. подчертава, че поради това риболовните дейности трябва да бъдат устойчиви, за да 
се справят с прекомерния риболов, да останат дългосрочен ресурс за двете страни в 
рамките на устойчивото партньорство в областта на рибарството, което изпълнява 
международните ангажименти за устойчивост;

4. поради това настоява, че партньорството в областта на рибарството с Мавритания 
трябва да има за цел, наред с другото, прекратяване на прекомерния улов, особено на 
сардинела, улавяна предимно от флоти извън ЕС и изпращана в отраслите за 
производство на рибно брашно и рибно масло, и ефективна борба срещу изчерпването 
на рибните запаси; припомня, че делът на запасите, уловени на неустойчиви равнища, 
се е утроил от 1974 г. насам и че положението със сардинелата и дребните пелагични 
видове е особено обезпокоително;

5. подчертава, че мавританският непромишлен риболов трябва да запази 
преференциален достъп до ресурсите и да може да гарантира продоволствената 
сигурност на зоната;

6. изразява съжаление, че бюджетът на ЕС, отпуснат за секторна подкрепа за 
развитието на дребномащабния вътрешен сектор, включително развитието на 
устойчива и непромишлена риболовна промишленост в Мавритания и съседните 
райони не е достатъчно голям, и изисква да се обмисли увеличаване на този 
специфичен бюджет; изисква по-прозрачно и ефикасно използване на настоящата и 
бъдещата разпределена секторна подкрепа;

7. изисква по-нататъшните усилия на ЕС в рамките на това споразумение за устойчиво 
партньорство в областта на рибарството да се съсредоточат върху прекратяването на 
вредните и неустойчиви субсидии за риболов в рамките на СТО и други международни 
органи, като се обърне специално внимание на незаконния риболов; 

8. изисква достиженията на правото на ЕС, включително решенията на Съда на ЕС, да 
бъдат спазвани и надлежно прилагани в областта на рибарството в Мавритания и 
околностите ѝ;
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9. изисква целият улов да бъде надлежно деклариран пред компетентния орган и 
въведените механизми да бъдат прилагани и финансирани от бюджета на ЕС, ако е 
необходимо; 

10. подчертава, че партньорството трябва да предлага гаранции и да защитава 
мавританските дребномащабни рибари от нелоялна конкуренция, включително от 
страна на рибарите от ЕС, и не трябва да подкопава местните общности;

11. припомня, че ЕС може да допринесе за подобряване на положението, причинено от 
отрицателното въздействие на производството на рибно брашно и рибно масло в 
Мавритания, на което разчитат аквакултурите и селското стопанство на ЕС; приветства 
изискването в новия протокол Мавритания да публикува план за устойчиво управление 
на дребните пелагични видове, който ще се прилага за всички кораби, извършващи 
риболов в мавритански води; призовава ЕС да увеличи усилията си, като подкрепи 
създаването на регионална организация за управление на рибарството и като започне 
международен диалог със съответните държави; 

12. що се отнася до член 21 от споразумението и член 14 от новия протокол за 
прилагане, призовава Европейската комисия да обърне специално внимание на правата 
на човека в Мавритания, включително в сектора на рибарството;

13. подчертава, че кризата с COVID-19 и трудностите, пред които е изправен секторът 
на рибарството, не следва да се използват като претекст за отслабване на предвидените 
цели за устойчивост и климата;

14. подчертава значението на включването чрез секторна подкрепа на специфични 
механизми за подобряване на положението на жените в сектора на рибарството; 

15. изразява подкрепата си за споразуменията за партньорство в областта на 
устойчивото рибарство (СПОУР), които Съюзът е сключил с трети държави, тъй като 
те предоставят добра основа за сътрудничество в областта на управлението на океаните 
и устойчивото управление на рибните запаси.



RR\1256494BG.docx 23/24 PE704.887v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 11.5.2022

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

23
1
3

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun 
Bilbao Barandica, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa 
D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja 
Hazekamp, Niclas Herbst, Jan Huitema, Ladislav Ilčić, France Jamet, 
Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, 
Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline 
Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, 
Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Valentino Grant, Ivo Hristov



PE704.887v02-00 24/24 RR\1256494BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23 +
ECR Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

PPE François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán 
Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

Verts/ALE Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

ECR Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

1 -
ID France Jamet

3 0
ID Rosanna Conte

The Left Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:
+ :  „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


