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Одиторите на ЕС считат, че споразуменията в областта
на рибарството в повечето случаи се управляват
добре, но има слабости, на които трябва да се обърне
внимание
Поради слабости в управлението на споразуменията на ЕС в областта на
рибарството с трети страни в Африка и Индийския океан, понякога уловът на риба
е с по-висока цена от договореното, твърди се в нов доклад на Европейската
сметна палата. В същото време липсата на надеждни данни затруднява усилията
на Европейската комисия да следи за това, плавателните съдове на ЕС да
извършват риболов само на излишните рибни ресурси, казва се в доклада.
Съгласно Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР) ЕС заплаща
правото на достъп на своите риболовни флоти до риболовните зони на други държави.
Споразуменията имат за цел да осигурят устойчивост на рибните запаси, да предоставят
стабилна рамка за достъпа на плавателни съдове на ЕС до риболовните води в държавите
партньори и да подпомогнат управлението на рибарството в тези държави. Европейската
комисия договаря рибните запаси и достъпните количества, плащанията от страна на ЕС и
приложимите условия. Одиторите на ЕС провериха процеса на преговори и изпълнението
на споразуменията, извършвания от Комисията мониторинг на улова и подбора и контрола
на финансираните дейности.
Одиторите констатираха, че въпреки че в повечето случаи споразуменията се управляват
добре, договореният тонаж често е надвишавал улова, отчетен в предходните периоди.
Това води до редовно неоползотворяване на възможностите. Тъй като ЕС заплаща пълния
размер на възможния риболов съгласно протокола, независимо от действителния улов,
често се получава заплащане на единична цена, която е по-висока, отколкото цената,
използвана за основа на преговорите. Действителната цена за един тон риба тон, уловена в
Мозамбик през 2013 г., е била около шест пъти по-висока, отколкото договорената цена.
Една от основните цели на СПОР е осигуряване на устойчивост на рибните ресурси, като се
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на адрес:www.eca.europa.eu
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разрешава на плавателните съдове на ЕС да извършват риболов само на излишните рибни
ресурси на държавите партньори. Одиторите обаче изразяват съмнение относно
надеждността на изчислените количества „излишък“, поради липса на надеждна
информация относно рибните запаси.
Липсват също така надеждни, последователни и изчерпателни данни за действителния
улов на риба от флота на ЕС, като данните на държавите членки, на Комисията и данните в
оценките на споразуменията се различават значително. Комисията е имала ограничен
контрол върху действително изпълняваните от държавите партньори дейности в рамките на
секторната подкрепа. В някои случаи тези дейности са се различавали от дейностите,
договорени в началото.
„Тези слабости могат и трябва да бъдат преодолени, ако искаме споразуменията за
партньорство в областта на рибарството ефективно да подпомагат устойчивия
риболов в държавите, които са наши партньори, като в същото време осигуряват
възможност за действие от страна на нашия риболовен флот“, заявява г-н Jan Kinšt —
член на Сметната палата, отговарящ за настоящия доклад.
В своя доклад Сметната палата препоръчва на Комисията да:
•

•
•

взима предвид, при договаряне на възможностите за риболов в новите протоколи,
нивата на използване от предходните протоколи и да се стреми да обвързва
плащанията за права на достъп с действителния улов, като едновременно следи за
това да не се оказва неблагоприятно въздействие върху риболовните дейности;
следи за това, новата база данни за улова изцяло да се използва от държавите
членки, под чийто флаг оперира флотът, и да предоставя надеждни данни за улова,
които да могат да бъдат наблюдавани и актуализирани.
предложи изисквания за допустимост за новите споразумения с цел извършване на
оценка на дейностите, които се разглеждат за получаване на финансиране.

Специалният доклад № 11/2015 „Добре ли управлява Комисията Споразуменията за
партньорство в областта на рибарството?“ вече е публикуван на английски, френски,
немски и испански език (останалите езикови версии на доклада ще бъдат публикувани
своевременно).
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