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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko 
unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih 
možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko 
republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. 
novembra 2020
(COM(2020)0588 – C9-xxxxx – 2020/0274(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2020)0588),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/1918 z dne 8. novembra 2019 o podpisu v 
imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med 
Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi 
ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. 
novembra 2019,

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in 
točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-
xxxxx),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic inIslamski republiki Mavretaniji.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje: 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Mavretanijo zagotavlja floti EU pomembne 
ribolovne možnosti za pridnene in pelagične vrste, tuna in izrazito selivske vrste. Je 
najpomembnejši med sedanjimi sporazumi EU o mešanem ribolovu s tretjimi državami in 
trenutno dovoljuje ribolov največ 58 plovilom iz Španije, Italije, Portugalske, Nizozemske, Litve, 
Latvije, Poljske, Nemčije, Združenega kraljestva, Irske in Francije. Sodi v mrežo dvostranskih 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu v Atlantskem oceanu ob zahodnoafriški obali, ki 
jih je sklenila EU, in sicer z Marokom, Senegalom, Gambijo, Gvinejo Bissau, Liberijo in 
Slonokoščeno obalo.

Komisija je v predhodni oceni morebitne obnovitve protokola, ki jo je izvedla v letih 2018 in 
2019, ugotovila, da ribiški sektor EU ribolov v Mavretaniji zelo zanima in da bi obnovitev 
protokola prispevala h krepitvi spremljanja, nadzora in opazovanja ter boljšemu upravljanju 
ribolova v regiji. Zaradi velikosti ribolovnega območja v mavretanski pristojnosti je za EU 
pomembno ohraniti instrument, ki omogoča poglobljeno sektorsko sodelovanje s pomembnim 
akterjem na področju upravljanja oceanov na podregionalni ravni.

Protokol omogoča ribolovne možnosti naslednjim kategorijam:

* plovila za ulov rakov, razen rarogov in rakovic: 5000 ton in 25 plovil;
* plovila z vlečno mrežo (nezamrzovalna) in plovila s pridnenimi parangali za ribolov 

senegalskega osliča: 6 000 ton in 6 plovil;
– plovila z vlečno mrežo (zamrzovalna) za ribolov senegalskega osliča: (senegalski 

oslič: 3500 ton, ligenj: 1450 ton, sipa: 600 ton);
* plovila za ribolov pridnenih vrst, razen senegalskega osliča, z orodji, ki niso vlečne 

mreže: 3 000 ton in 6 plovil;
* plovil za ribolov tuna s potegalko: 12 500 ton (referenčna tonaža) in 25 plovil;
* plovila za ribolov tuna z ribiškimi palicami in parangali: 7 500 ton (referenčna tonaža) 

in 15 plovil;
* plovila z vlečno mrežo (zamrzovalna) za pelagični ribolov: 225 000 ton (dovoljeno 

največ 10-odstotno odstopanje) in 19 plovil;
* nezamrzovalna plovila za pelagični ribolov: 15 000 ton (odštetih od količine v 

kategoriji 6, če se uporabijo) in 2 plovili.

Pogajanja leta 2019 o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju in podaljšanju 
veljavnosti sedanjega protokola

Svet je julija 2019 Evropsko komisijo pooblastil za začetek pogajanj o novem sporazumu o 
partnerstvu v ribiškem sektorju in protokolu med EU in Islamsko republiko Mavretanijo. 
Komisiji je pooblastilo hkrati dovoljevalo, da se pogaja o omejenem enoletnem podaljšanju 
veljavnosti protokola o izvajanju navedenega sporazuma, ki določa ribolovne možnosti in 
finančni prispevek, saj naj bi se iztekel novembra 2019. Cilj je bil preprečiti prekinitev 
ribolovnih dejavnosti, če bi pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju 
trajala dlje kot pričakovano.
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EU in Mavretanija sta zato novembra 2019 podaljšali veljavnost protokola za eno leto do 15. 
novembra 2020. Evropski parlament je nato odobril to enoletno podaljšanje na podlagi 
priporočila Clare Aguilera (postopek št. 2019/0210(NLE)), ki je bilo sprejeto na plenarnem 
zasedanju 13. maja 2020.

Drugo podaljšanje, pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju in 
pandemija covida-19

EU in Mavretanija sta med septembrom 2019 in februarjem 2020 opravili štiri kroge pogajanj 
o novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, od marca 2020 pa je potek pogajanj 
moten zaradi začetka pandemije covida-19. Svet je zato 26. junija 2020 Komisijo pooblastil, 
da se pogaja o ponovnem podaljšanju veljavnosti protokola za največ eno  leto. Obe strani sta 
se 7. julija 2020 dogovorili o tem podaljšanju. Tako kot leta 2019 je namen tega podaljšanja 
preprečiti prekinitev ribolovnih dejavnosti flote EU, saj sedanji protokol preneha veljati 15. 
novembra 2020.

Evropski parlament je povabljen, naj razmisli o odobritvi tega drugega enoletnega 
podaljšanja. S podaljšanjem se sedanje ribolovne možnosti, navedene zgoraj, in finančni 
prispevek EU ne spremenijo. Finančni prispevek EU za eno leto znaša 61 625 000 EUR in je 
razdeljen kot sledi:

 letni znesek za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola v višini 
57.500.000 EUR,

 letni znesek podpore razvoju sektorske ribiške politike v Mavretaniji v višini 
4 125 000 EUR za pomoč pri doseganju ciljev nacionalne politike za trajnostno 
upravljanje celinskih in morskih ribolovnih virov.

Stališče poročevalke

Sporazum o ribolovu z Mavretanijo je bistvenega pomena za letne ribolovne načrte flot držav članic 
EU za pelagični ribolov. Poročevalka ugotavlja, da bi bilo podaljšanje sedanjega protokola 
zaželeno. Priznava, da bi bilo takšno ukrepanje priporočljivo, vendar opozarja obe strani, da 
podaljšanje veljavnosti protokola za eno leto ne bi smelo biti izgovor za nepotrebno podaljšanje 
pogajanj, ter poudarja pomen sklenitve sporazuma. Evropsko komisijo poziva, naj čim prej 
nadaljuje pogajanja, da bo lahko spomladi 2021 predstavila nov sporazum o partnerstvu v ribiškem 
sektorju in protokol.

Poročevalka pozdravlja napredek pri pripravi novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem 
sektorju, zlasti pri vprašanjih, povezanih z upravljanjem. Komisijo poziva, naj Mavretaniji 
pomaga izboljšati nadzor nad sklenjenimi zasebnimi sporazumi, zlasti tistimi, ki bi lahko: 
dovoljevala plovilom, da vstopijo v prepovedana ribolovna območja in ustvarjajo nelojalno 
konkurenco, morebitno prekomerno izkoriščajo vire, kršijo pravice mavretanskih delavcev ali 
dopuščajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, kot poročajo nevladne 
organizacije, ki delujejo v teh ribištvih. Poročevalka odločno pozdravlja vključitev klavzule o 
preglednosti v prihodnji protokol, ki bo Mavretanijo obvezoval, da razkrije vse sporazume, ki 
dovoljujejo dostop tujih plovil v njene teritorialne vode. Sposobnost države za pogajanja o takšnih 
sporazumih je treba izboljšati, da se zagotovijo enaki pogoji glede skladnosti. Nadzorni organi 
morajo enako spremljati vsa plovila za pelagični ribolov, ki delujejo v mavretanskih vodah, in 
izvrševati pravila, da bi zagotovili, da za plovila EU in druga tuja plovila veljajo enaki pogoji ter 
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da je izkoriščanje virov resnično trajnostno.

Poročevalka Komisijo tudi poziva, naj mavretanskim oblastem pomaga pri vzpostavitvi 
učinkovitega spremljanja, nadzora in opazovanja industrije ribje moke ter zbiranju znanstvenih 
podatkov o vseh vrstah pelagičnega ribolova in mestih iztovarjanja, vključno z objekti za 
predelavo ribje moke. Pomanjkljivo zbiranje znanstvenih podatkov ter da ni zanesljivih ocen 
staležev in učinkovitega upravljanja ribištva so povzročili prekomerno izkoriščanje večine 
pelagičnih staležev na tem območju, razen sardel.

Mavretanska flota za mali priobalni ribolov mora ohraniti prednostni dostop do svojih virov, treba 
pa je tudi zagotoviti prehransko varnost območja. Poročevalka poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo mavretanskemu lokalnemu ribolovu, s čimer bo pokazala, da je Evropska unija odločena 
vlagati v razvoj flot držav, s katerimi sklepa sporazume, ter želi izvoziti model okoljske, 
ekonomske in socialne trajnosti, za katerega se zavzema v svoji ribiški politiki.

Komisijo tudi poziva, naj zagotovi, da bo v protokolu, o katerem potekajo pogajanja, predvidena 
možnost raztovarjanja v pristaniščih zunaj Mavretanije, da bi odpravili nepotrebne težave za 
lastnike ladij EU zaradi zaustavitev cestnega prometa na meji z Marokom.

Komisijo poziva, naj zagotovi, da bodo ohranjene izboljšave iz sedanjega protokola, kot je 
odprava omejitev za floto Unije. Več poudarka je treba nameniti določbam, ki določajo in 
prilagajajo ribolovna območja za flote za pobiranje morskih sadežev in za ribolov malih 
pelagičnih vrst, ter preveriti, ali je mogoče ribolovne možnosti za plovila z vlečnimi mrežami za 
ribolov senegalskega osliča in plovila za ribolov s pridnenimi parangali izboljšati na način, ki je 
združljiv z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. 

Poudariti je treba, da se ni spremenilo število mavretanskih članov posadke, obvezno prisotnih na 
evropskih plovilih. Poročevalka Komisijo poziva, naj ohrani 60-odstotni delež in naj se vanj ne 
vključijo delovna mesta, povezana z upravljanjem strojev, s čimer se odpravijo težave zaradi 
nizkih kvalifikacij mavretanskih mornarjev. 
 
Sedanji protokol vključuje tudi izboljšave za floto za ribolov izrazito selitvenih vrst, saj bo lahko 
ta opravljala ribolov pod podobnimi pogoji, kot veljajo za preostale tretje države, ker so bili 
nadzorni ukrepi in dostop usklajeni s tistimi, ki veljajo za druge sporazume o ribolovu tuna. 
Poročevalka Komisijo poziva, naj to izboljšavo ohrani v novem protokolu.
 
Prav tako želi poudariti pomen pravila, ki od evropskih plovil zahteva, da 2 % pelagičnega ulova 
podarijo osebam, potrebnim pomoči. Te prispevke je treba ohraniti v prihodnjem protokolu z 
Mavretanijo. Vendar mavretanske oblasti tega ne bi smele zlorabljati z izbiro najdragocenejših 
vrst.

Poročevalka poudarja, da je treba izboljšati določbe sedanjega protokola, zlasti v členu 1, katerih 
namen je izboljšati vzajemno zaupanje in nediskriminacijo flote EU v odnosu do drugih tujih flot, 
kar bi moralo zagotavljati, da bodo za te flote veljali enaki ohranitveni pogoji kot za plovila Unije. 
Mavretanija se tudi v prihodnje zavezuje, da bo zaradi večje preglednosti objavljala vse zasebne 
in javne sporazume s tretjimi državami ter da bo evropski floti omogočala prednostni dostop do 
svojih presežkov.

Kar zadeva ribolovna območja, poročevalka poziva Komisijo, naj upravlja male pelagične 
vrste na regionalni ravni, saj Mavretanija te staleže deli z Marokom, Gambijo in Senegalom. 
Priporočljivo je sodelovanje pri določanju celotnega dovoljenega ulova, sporazuma o souporabi in 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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učinkovitih ukrepov za upravljanje ribištva. Vzpostaviti je treba skupne raziskovalne programe, 
ter zagotoviti, da se bodo izvajali.

Poročevalka z zadovoljstvom ugotavlja, da je nova mavretanska vlada pokazala politično voljo za 
odpravo sedanjega pomanjkanja učinkovitega, znanstveno utemeljenega upravljanja vseh 
pelagičnih vrst ribolova v mavretanskih vodah. Vendar poziva Komisijo, naj ponudi podporo EU 
za uresničitev tega cilja in zagotovi, da bo novi protokol ohranjal ravnovesje med ribolovnimi 
možnostmi in finančnim prispevkom. V sporazumu z Mavretanijo je treba ohraniti ravnovesje 
med stroški in koristmi, ki je prispeval tudi k izboljšavam pri spremembah tehničnih ukrepov.


