
 

AD\1021709BG.doc  PE526.320v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

  

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014 

 

Комисия по бюджети 
 

2013/0388(NLE) 

4.3.2014 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по бюджети 

на вниманието на комисията по рибно стопанство 

относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на 

Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на 

Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на 

финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за 

партньорство в областта на рибарството между двете страни 

(16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE)) 

Докладчик по становище: Франсоа Алфонси 



 

PE526.320v02-00 2/4 AD\1021709BG.doc 

BG 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1021709BG.doc 3/4 PE526.320v02-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въз основа на правомощията, дадени ѝ от Съвета, Европейската комисия започна 

преговори със Съюза на Коморските острови с оглед на подновяването на протокола 

към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 

общност и Съюза на Коморските острови. След приключването на преговорите, на 5 

юли 2013 г. преговарящите парафираха проект на нов протокол. Новият протокол 

обхваща период от 3 години, считано от датата на временното прилагане, предвидена в 

член 13, а именно 1 януари 2014 г. 

 

Главната цел на протокола към Споразумението е да се предоставят възможности за 

риболов в рамките на наличния излишък на съдовете на Европейския съюз в 

риболовната зона на Съюза на Коморските острови. Позицията на Комисията се 

основава наред с другото на резултатите от оценката ex-post, извършена от външни 

експерти. 

 

Общата цел е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Съюза на 

Коморските острови с оглед на установяването на рамка за партньорство за развитието 

на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в 

риболовната зона на Съюза на Коморските острови в интерес и на двете страни. 

 

Новият протокол предвижда общо финансово участие от 1 800 000 EUR за целия 

период. Годишното финансово участие от 600 000 EUR е въз основа на: (a) референтен 

тонаж в размер на 6 000 тона за сума, свързана с достъпа, в размер на 300 000 EUR и б) 

помощ за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Съюза на 

Коморските острови в размер на 300 000 EUR. Тази подкрепа отговаря на целите на 

националната политика в областта на рибарството, и по-конкретно на нуждите на 

Съюза на Коморските острови по отношение на борбата с незаконния риболов. 

 

 
Вид на разхода 2014 2015 2016 ОБЩО 

Опазване и 

управление на 

природните 

ресурси 

600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

Общо 600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

 

Следва да се има предвид, че съществуват и частни споразумения между Коморските 

острови и предприятия от ЕС, които позволяват риболова с кораби, плаващи под флаг, 

различен от този на ЕС. Въпреки че не е изрично срещу клаузата за изключителни 

права, това повдига въпроса за нелоялната конкуренция и стойността, получена срещу 

средствата на ЕС. 

****** 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи 

на Парламента да даде своето одобрение. 
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