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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 април 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Мароко с 
цел изменение на споразумението за партньорство (изтекло на 14 юли 2018 г.) и 
договаряне на нов протокол за неговото прилагане. Новото Споразумение в областта на 
рибарството отменя Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Кралство Мароко, влязло в сила на 28 февруари 2007 г. Като 
цяло действащото споразумение за партньорство е в съответствие с отношенията 
между Съюза и Мароко, отразени в Евро-средиземноморското споразумение за 
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, 
и Кралство Мароко, от друга страна, влязло в сила през 2000 г. 

При тези преговори и постигнатите чрез тях текстове се отчита изцяло решението на 
Съда на Европейския съюз от 27 февруари 2018 г. по дело C-266/165, в което се 
постановява, че Споразумението в областта на рибарството и протоколът към него не се 
прилагат по отношение на водите, прилежащи към територията на Западна Сахара. С 
оглед на съображенията в решението на Съда и съгласно желанието на двете страни, 
при преговорите тази територия и прилежащите към нея води все пак бяха включени в 
партньорството в областта на рибарството. 

От икономическа гледна точка е важно флотът на Съюза да извършва риболовните си 
дейности, включително и в тези води, в сигурна правна рамка. Продължаването на 
партньорството в областта на рибарството е също така много важно, за да може тази 
територия да продължи да се ползва от секторната подкрепа, предоставяна по силата на 
споразумението в съответствие с общностното и международното право и в полза на 
местното население.  

Също така Консултативният съвет по далечно плаване, Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) предвидиха консултации със засегнатото население 
на Западна Сахара, осъществени, за да може това население да изрази мнението си 
относно разширяването на партньорството в прилежащите към Западна Сахара води и 
да се възползва от социално-икономическото въздействие на Споразумението в 
областта на рибарството, по пропорционален на риболовните дейности начин.

Съюзът не предопределя резултата от проведения под егидата на Организацията на 
обединените нации политически процес относно окончателния статут на Западна 
Сахара и системно потвърждава ангажимента си за уреждането на спора в Западна 
Сахара.

Протоколът обхваща период от четири години, считано от датата на неговото влизане в 
сила. Целта на новото споразумение е да отразява принципите на реформата от 2009 г., 
а именно добро управление на рибарството и устойчивост, зачитане на правата на 
човека, прозрачност и недискриминация. Изменението на споразумението е 
необходимо също и за да бъде спазено решението на Съда от 27 февруари 2018 г. и да 
се осигури правно основание за прилагането на споразумението по отношение на 
водите, прилежащи към територията на Западна Сахара. 
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Годишното финансово участие възлиза на 37 000 000 EUR, увеличавано всяка година 
до достигане на 42 400 000 EUR през последната година въз основа на:

а) финансова компенсация за достъп на корабите на Съюза в размер на 19 100 000 EUR 
за първата година от прилагането на протокола, увеличена на 20 000 000 EUR за 
втората година и на 21 900 000 EUR за третата и четвъртата година;

б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 
Кралство Мароко в размер на 17 900 000 EUR годишно за първата година от 
прилагането на протокола, увеличена на 18 800 000 EUR за втората година и на 
20 500 000 EUR за третата и четвъртата година. Тази подкрепа отговаря на целите на 
националната политика в областта на устойчивото управление на сладководните и 
морските рибни ресурси на Кралство Мароко.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета 
относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към 
него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение.
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