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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Република Мавриций относно удължаването на срока на действие на Протокола 
за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския 
съюз и Република Мавриций
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (05657/2022),

– като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма 
между Европейския съюз и Република Мавриций относно удължаване на 
действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република 
Мавриций (05658/2022),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C9-0166/2022),

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

– като взе предвид становището на комисията по бюджети,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0211/2022),

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 на парламентите на 
държавите членки и на Република Мавриций.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Индийският океан е най-големият източник на улов на риба тон за флота на ЕС 
(предимно жълтопер тунец и големоок тон). Уловът на флота на ЕС в него обаче 
представлява едва 8,9% от общия годишен улов. Република Мавриций, разположена в 
югозападната част на Индийския океан (с население от 1,27 милиона души), има морска 
зона, простираща се на 2,3 милиона км², и изключителна икономическа зона (ИИЗ) от 
1,86 милиона км². От 2011 г. насам допълнителни 400 000 км² се управляват съвместно 
със Сейшелските острови. В сектора на рибарството са заети около 22 000 души, които 
работят в него пряко и непряко, като по-голямата част от тях са заети в 
рибопреработвателния сектор, което допринася за развитието на местните общности. По 
оценки приблизително 2000 непромишлени рибари участват в сектора на 
дребномащабния риболов. Страната се стреми да постигне, наред с другото, дългосрочна 
устойчивост на рибните ресурси, възстановяване на морската среда и развитие на 
дребномащабните аквакултури. 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР), подписано от 
Европейския съюз и Мавриций на 21 декември 2013 г., влезе в сила на 28 януари 2014 г. 
за срок от 6 години, който може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за допълнителни 
периоди от 3 години. Последният протокол в областта на рибарството обхваща периода 
до 7 декември 2021 г. 

На 28 септември 2021 г. Съветът прие решение за упълномощаване на Европейската 
комисия да започне преговори за нов протокол към Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между ЕС и Мавриций с възможност за ограничено удължаване 
на действащия протокол, така че да се избегне прекъсване на риболовните дейности. 
След срива в туризма, икономиката на страната разчиташе на дейностите на корабите за 
улов на риба тон, които продължиха да извършват риболов и да снабдяват местните 
консервни предприятия въпреки световната криза.

Поради ограниченията вследствие от пандемията от COVID-19 и сложния характер на 
преговорите двете страни се споразумяха да удължат срока на действие на Протокола за 
периода 2017—2021 г. за максимален период от шест месеца в съответствие с посоченото 
решение на Съвета. Това удължаване се определя в споразумение под формата на 
размяна на писма, парафирано на 6 декември 2021 г. Ето защо настоящото удължаване е 
важно, за да се гарантира необходимото време за подготовка на новото споразумение, 
като продължава да предоставя възможности за риболов на флота на ЕС за далечно 
плаване във водите на Мавриций.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мавриций позволява на 
флота на ЕС да извършва риболов във водите на Мавриций на риба тон и тоноподобни 
видове, на годишни възможности за риболов от 4000 тона за 40 кораба с мрежа гъргър за 
увол на риба тон, 45 кораба с парагади за улов на повърхността и максимум 20 
снабдителни кораба. Това споразумение е важно за флота на ЕС за улов на риба тон в 
Индийския океан и дава възможност за укрепване на отношенията между ЕС и 
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Мавриций. Настоящото удължаване ще коригира съответно възможностите за риболов, 
т.е. на 2 000 тона, и финансово участие на ЕС в размер на 287 500 EUR, от които 
177 500 EUR са предназначени за развитието на секторната политика на Мавриций в 
областта на рибарството. 

Позиция на докладчика 

Прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството през 
последните години беше задоволително и протоколът се счита за подходящ за основните 
заинтересовани страни. Последващата оценка показа, че през периода 2018–2020 г. 
възможностите за риболов са били използвани средно годишно от 45 кораба (27 кораба 
с мрежи гъргър за улов на риба тон и 18 дребномащабни кораба за повърхностен 
риболов), установени в Реюнион. За корабите на ЕС с мрежи гъргър за улов на риба тон 
100% от флота на ЕС, извършващ дейност в Индийския океан, използва възможности за 
риболов във водите на Мавриций. Консервната промишленост на Мавриций обработва 
годишно около 500 000 тона риба тон, уловени от флота на ЕС в целия Индийски океан, 
което е много повече от средния улов от 3 500 тона годишно във водите на Мавриций. В 
този сектор работят около 4 000 души, от които 67% са жени. Докладчикът счита, че 
специалното внимание към ролята на жените в сектора на рибарството трябва да бъде 
приоритет за прилагането на секторната подкрепа.

Докладчикът счита, че Споразумението също така позволява на Европейския съюз и на 
Република Мавриций да продължат да работят в по-тясно сътрудничество, за да 
насърчават разумното използване на рибните ресурси във водите на Мавриций и да му 
предоставят подкрепа за развитието на неговия риболовен сектор в интерес на двете 
страни. То също така улеснява продължаването на сътрудничество с Мавриций като 
стратегически партньор за изграждането на съюзи и за позициите на ЕС в региона, и по-
специално в рамките на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC).

Що се отнася до паричния принос на ЕС за секторната подкрепа за рибарството, 
основните дейности се състояха в наблюдение, контрол и надзор, научни изследвания и 
подкрепа за националното управление на рибарството. Споразумението също така 
допринесе за придобиването на 50 нови плавателни съда за непромишлен риболов, което 
представлява напредък в прилагането на споразумението на секторно и местно равнище.

С оглед на стратегическото значение на Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството с Мавриций за риболовния флот на ЕС, извършващ дейност в Индийския 
океан, и с цел да се гарантира продължаването на операциите до подписването на 
новодоговорения нов протокол и впоследствие внасянето му за одобрение от 
Европейския парламент, докладчикът подкрепя удължаването на настоящия протокол с 
шест месеца при същите ред и условия (pro rata temporis).
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26.6.2022 г.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно решението на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Република Мавриций относно удължаването на срока на действие на Протокола за 
определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и 
Република Мавриций 
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Докладчик по становище: Влад Дан Георге 

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 28 септември 2021 г. Съветът прие решение1, с което упълномощи Европейската комисия 
да започне преговори за нов протокол към Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейския съюз и правителството на Република Мавриций и — в 
случай че бъде необходимо да се избегне прекъсване на риболовните дейности — за 
ограничено удължаване на срока на действие на сегашния протокол към споразумението 
(наричан по-нататък „протоколът за периода 2017—2021 г.“), който изтече на 7 декември 
2021 г. 

В посоченото решение на Съвета се определя, че ако преговорите за нов протокол към 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и 
правителството на Република Мавриций продължат по-дълго от очакваното2 и с цел да се 
избегне прекъсване на риболовните дейности, Комисията следва да се стреми да договори с 
правителството на Република Мавриций удължаване на срока на действие на протокола за 
периода 2017—2021 г.3 за ограничен срок от не повече от шест месеца, като същевременно 
продължава да полага усилия за договаряне на нов протокол в съответствие с определените 
в решението цели. 

Поради настоящите ограничения провеждането на първия кръг от преговорите беше 
възможно само дистанционно, като той се състоя на 6 декември 2021 г. в Брюксел и Порт 

1 Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за 
сключване на протокол за изпълнение към Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
между Европейския съюз и Република Мавриций (11508/21).  
2 По-специално поради последиците, свързани с настоящата санитарна обстановка в световен мащаб, 
предизвикана от пандемията от COVID-19.  
3 Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република 
Мавриций (ОВ L 279, 18.3.2014 г., стр. 3).  
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Луис (Република Мавриций). По време на тази среща преговарящите от Европейския съюз и 
Република Мавриций стигнаха до заключението, че поради сложността на преговорния 
процес той трябва да протече в няколко кръга. Двете страни съответно се договориха да 
удължат прилагането на протокола за периода 2017—2021 г. за максимален срок от шест 
месеца съгласно посоченото по-горе решение на Съвета. Това удължаване се определя в 
споразумение под формата на размяна на писма, парафирано на 6 декември 2021 г. 

За да не се допусне значително прекъсване на риболовните дейности, извършвани от флота 
на Европейския съюз във водите на Република Мавриций, следва възможно най-скоро да 
бъде прието решение на Съвета за одобряване на споразумението под формата на размяна на 
писма, така че страните да могат да подпишат това споразумение и риболовните дейности 
да бъдат възобновени във възможно най-кратък срок. 

Въз основа на горепосоченото Комисията предлага Съветът да разреши подписването и 
временното прилагане на споразумението под формата на размяна на писма, което ще 
позволи протоколът за периода 2017—2021 г. да бъде удължен за максимален срок от шест 
месеца. 

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е срокът на прилагане на 
протокола за периода 2017—2021 г. да бъде удължен, за да продължат да се предоставят 
възможности за риболов на кораби на Европейския съюз във водите на Мавриций в рамките 
на наличния излишък и в съответствие с научните становища и препоръките на Комисията 
по рибата тон в Индийския океан (IOTC). Споразумението също така е насочено към 
засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и правителството на Република 
Мавриций, така че да се установи рамка за партньорство за развитието на политика на 
устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на 
Република Мавриций, което е в интерес и на двете страни. 

По силата на протокола за периода 2017—2021 г. флотът на ЕС има право да извършва 
риболов на риба тон и тоноподобни видове във водите на Мавриций при индикативни 
годишни възможности за риболов от 4000 тона. Във връзка с това в споразумението под 
формата на размяна на писма относно удължаването на срока на действие на протокола с не 
повече от шест месеца се предвиждат индикативни възможности за риболов от 2000 тона и 
съответно коригиране на финансовото участие на ЕС за достъпа, както е посочено в точка 4 
от настоящия обяснителен меморандум.

Финансовото участие на Европейския съюз за шестмесечния период възлиза на 287 500 EUR 
и е въз основа на: 
a) сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола категории, определена в 
размер на 110 000 EUR за удължения срок на действие на протокола; 
б) подпомагане за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 
Република Мавриций в размер на 110 000 EUR за удължения срок на действие на протокола. 
Това подпомагане отговаря на целите на националната политика на Република Мавриций за 
устойчиво управление на нейните морски рибни ресурси за целия удължен срок на действие 
на протокола; 
в) подпомагане в размер на 67 500 EUR за развитието на морската политика и икономиката 
на океаните. 



PE732.580v02-00 10/14 RR\1260709BG.docx

BG

Размерът на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се определя в рамките 
на годишната бюджетна процедура, включително за бюджетния ред с резервни средства по 
отношение на протоколите, които още не са влезли в сила към началото на годината4. 

В споразумението под формата на размяна на писма относно удължаването на срока на 
действие на протокола е предвидена също така клауза за пропорционално намаляване на 
общата сума, в случай че преговорите за подновяване на протокола доведат до неговото 
подписване и влизане в сила преди изтичането на шестмесечния срок на удължаването, който 
е предмет на посоченото споразумение. 

******

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
да бъде одобрено предложението за решение на Съвета за сключване, от името на 
Европейския съюз, на Споразумение под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Република Мавриций относно удължаването на срока на действие 
на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, 
предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейския съюз и Република Мавриций.

4 В съответствие с Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни 
въпроси (2013/C 373/01).  
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