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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Комисията проведе 

преговори с правителството на Мавриций с оглед на сключването на нов протокол към 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и 

Република Мавриций. След приключване на тези преговори на 26 април 2017 г. бе 

парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период от четири години, считано от 

датата на временното му прилагане, т.е. датата на подписването му, както е посочено в 

член 15 от него. 

В първия протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството 

бяха определени за срок от три години възможностите за риболов, предоставени на 

корабите на Съюза в риболовната зона под суверенитета или юрисдикцията на 

Мавриций, както и предоставеното от Европейския съюз финансово участие. Срокът на 

прилагане на посочения протокол изтече на 27 януари 2017 г. 

Основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на 

кораби на Съюза във водите на Мавриций въз основа на най-добрите налични научни 

становища, като се спазват препоръките на Комисията по рибата тон в Индийския 

океан (IOTC) и, когато това е целесъобразно, в рамките на наличните допълнителни 

рибни ресурси. Позицията на Комисията се основава, наред с другото, на резултатите 

от оценката на предишния протокол (2014—2017 г.) и на прогнозна оценка на 

възможността да се сключи нов протокол. И двете оценки са извършени от външни 

експерти. С протокола също така ще се създаде възможност за Европейския съюз и 

Република Мавриций да си сътрудничат по-тясно при насърчаването на политика на 

устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на 

Мавриций и ще се подкрепят усилията на Мавриций тази държава да развива устойчива 

океанска икономика в интерес и на двете страни. 

Новият протокол предвижда общо финансово участие от 2 300 000 EUR за целия 

период (2017—2021 г.). 

Това общо финансово участие включва: 

• годишна сума за достъп до водите на Мавриций в размер на 220 000 EUR, която 

съответства на референтен тонаж от 4000 тона годишно; 

• специална сума от 220 000 EUR годишно за подкрепа и прилагане на секторната 

политика на Мавриций в областта на рибарството; както и 

• допълнителна сума в размер на 135 000 EUR за подпомагане на развитието на 

морската политика и океанската икономика. 

 

****** 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване 
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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. 
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