
PR\1192085BG.docx PE643.077v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по рибно стопанство

2019/0078M(NLE)

13.11.2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на 
решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Клаудия Монтейру де Агиар



PE643.077v01-00 2/6 PR\1192085BG.docx

BG

PR_Consent_Motion

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ............................................................................................................................3



PR\1192085BG.docx 3/6 PE643.077v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за 
прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (08662/2019),

– като взе предвид протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде 
(2019 – 2024 г.) (08668/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), 
както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) (C9‑0004/2019),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от xx 20201 относно проекта на 
решение,

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

– като взе предвид становището на комисията по развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2019),

A. като има предвид, че Комисията и правителството на Кабо Верде са договорили 
ново партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР между 
ЕС и Кабо Верде), наред с протокол за прилагане за период от пет години;

Б. като има предвид, че общата цел на СПОУР между ЕС и Кабо Верде е засилване 
на сътрудничеството между ЕС и Кабо Верде в областта на рибарството, в 
интерес и на двете страни, като се насърчават устойчива политика в областта на 
рибарството и устойчиво използване на рибните ресурси в рамките на 
изключителната икономическа зона на Кабо Верде;

В. като има предвид, че използването на възможностите за риболов в рамките на 
предишното СПОУР между ЕС и Кабо Верде е варирало от 58 % до 68 %, с добро 
използване за кораби с мрежи гъргър и умерено използване за кораби с парагади и 
кораби с въдици;

Г. като има предвид, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде следва да насърчава по-
ефективното устойчиво развитие на рибарските общности на Кабо Верде и на 

1 Приети текстове, P9_xxx.
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свързаните с тях отрасли и дейности; като има предвид, че подкрепата, която 
трябва да бъде предоставена съгласно протокола, трябва да бъде в съответствие с 
националните планове за развитие и с плана за действие за „син растеж“, изготвен 
с Организацията на обединените нации с цел увеличаване на производството и 
професионализиране на сектора с оглед задоволяване на потребностите на 
населението от храна и заетост;

Д. като има предвид, че ЕС, чрез Европейския фонд за развитие, допринася с 
многогодишен бюджет в размер на 55 милиона евро за Кабо Верде, като се 
съсредоточава върху един основен сектор, а именно договора за добро управление 
и развитие (GGDC);

1. счита, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде следва да преследва две еднакво важни 
цели: (1) да се предоставят възможности за риболов на корабите на ЕС в ИИЗ на 
Кабо Верде въз основа на най-добрите налични научни становища и без да се 
засягат мерките за опазване и управление от страна на регионалните организации, 
които са валидни за Кабо Верде – по-специално Международната комисия за 
опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) – или надхвърляне на 
наличния излишък; и (2) да се насърчава по-нататъшното икономическо, 
финансово, техническо и научно сътрудничество между ЕС и Кабо Верде в 
областта на устойчивото рибарство и отговорното използване на рибните ресурси 
в ИИЗ на Кабо Верде, като същевременно не се застрашават суверенните 
възможности и стратегии на Кабо Верде по отношение на това развитие;

2. насочва вниманието към констатациите от ретроспективната оценка и 
прогнозната оценка на протокола към СПОУР между ЕС и Кабо Верде за периода 
2014–2018 г., изготвени през май 2018 г., в които се посочва, че протоколът като 
цяло се е доказал като ефективен, ефикасен и подходящ за съответните 
заинтересовани страни, в съответствие е със секторната политика на Кабо Верде и 
се радва на висока степен на приемливост за заинтересованите страни, и в които 
се препоръчва възможността за сключване на нов протокол;

3. счита, че СПОУР между ЕС и Кабо Верде и протоколът към него трябва да бъдат 
приведени в съответствие с националните планове за развитие и с плана за „син 
растеж“ за развитието на сектора на рибарството в Кабо Верде, и по-специално 
следва:

– да подобрят управлението: чрез изготвяне и валидиране на законодателство 
и доразвиване на плановете за управление;

– да засилят строгостта на контрола и наблюдението в ИИЗ на Кабо Верде;

– да засилят мерките за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания 
(ННН) риболов, включително във вътрешните води;

– да укрепят партньорствата с други държави, които са заинтересовани от 
риболовна дейност в ИИЗ на Кабо Верде, а именно чрез споразумения в 
областта на рибарството, и да гарантират прозрачност чрез публикуване на 
цялото им съдържание, както и чрез създаване на регионална програма за 
обучение и използване на наблюдатели;
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– да дадат възможност за изграждане и/или обновяване на кейове за 
разтоварване и пристанища, например пристанището на Миндело (остров 
Сао Висенте);

– да подкрепят подобряване на условията на труд за жените;

– да създадат морски защитени територии;

– да подпомагат укрепването на организациите, представляващи мъжете и 
жените в риболовния отрасъл, особено тези, които се занимават с 
непромишлен риболов, като по този начин дават принос за засилването на 
техническите и управленските способности и капацитета за водене на 
преговори;

– да служат за създаването и/или обновяването на центрове за основно и 
професионално обучение, като по този начин повишават равнището на 
квалификация на рибарите и моряците;

– да повишават капацитета за научни изследвания и възможността за 
мониторинг на рибните ресурси;

– да подобрят устойчивостта на морските ресурси като цяло;

4. счита, че е необходима по-подробна оценка на ползите, които прилагането на 
протокола носи за местните икономики (заетост, инфраструктура, социални 
подобрения);

5. счита, че е желателно да се подобри количеството и точността на данните за 
целия улов (целеви видове и прилов) и за природозащитния статус на рибните 
ресурси, както и да се подобри изпълнението на финансирането за секторна 
подкрепа, за да стане възможна по-точна оценка на въздействието на 
Споразумението върху морската екосистема и риболовните общности;

6. призовава Комисията и държавите членки, в рамките на политиките си за 
сътрудничество и официална помощ за развитие по отношение на Кабо Верде, да 
имат предвид, че Европейският фонд за развитие и секторната подкрепа, 
предвидена в настоящото СПОУР, следва да се допълват взаимно, за да 
допринасят по-бързо и ефективно за овластяването на местните рибарски 
общности;

7. призовава Комисията и държавите членки да засилят допълнително 
сътрудничеството си с Кабо Верде, да направят оценка на възможностите за 
увеличаване на помощта за развитие в бъдеще, основно в рамките на новия 
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество (ИСРМС), предложен като част от бюджета на ЕС за периода 
2021–2027 г., и по-специално като вземат предвид доброто използване на 
средствата на ЕС в Кабо Верде и политическата стабилност на страната в сложен 
геополитически контекст, които трябва да бъдат подкрепени и възнаградени; 

8. призовава Комисията да призове настоятелно Република Кабо Верде да използва 
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финансовата вноска, предвидена в протокола, за укрепване на националната 
риболовна промишленост в дългосрочен план, и да насърчава търсенето на 
местни инвестиции и промишлени проекти и по този начин да създава работни 
места на местно равнище;

9. призовава Комисията да изпрати на Парламента и да предостави на разположение 
на обществеността протоколите и заключенията от заседанията на съвместния 
комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, и констатациите от годишните 
оценки; призовава Комисията също така да дава възможност на представители на 
Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния 
комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Кабо Верде;

10. призовава Комисията и Съвета, в рамките на техните правомощия, да информират 
Парламента незабавно и в пълна степен на всеки етап за процедурите, свързани с 
протокола, и ако е приложимо – за неговото подновяване, съгласно член 13, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз;

11. насочва вниманието на Комисията, и по-специално на Съвета, към факта, че 
продължаващият подход на временно прилагане на международни споразумения, 
преди Парламентът да е дал одобрението си, не е съвместимо с ръководните 
принципи на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, че тази практика намалява значително статуса на Парламента 
като единствената пряко демократично избрана европейска институция, и също 
така нанася вреди на демократичния характер на целия Съюз;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите 
членки, както и на правителството и парламента на Република Кабо Верде.


