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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за 

партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на 

Коморските острови 

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2017), 

– като взе предвид Споразумението за партньорство в сектора на рибарството 

между Европейската общност и Съюза на Коморските острови1, 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (C8-0447/2017), 

– като взе предвид своята законодателна резолюция от …2 относно проекта на 

решение, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. 

за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и 

премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на 

регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна 

на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/19993 („Регламента за ННН 

риболов“), по-специално член 8, параграф 8 от него, 

– като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на 

комисията по развитие (A8-0055/2018), 

А. като има предвид, че в Споразумението за партньорство в сектора на рибарството 

между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (по-долу 

„Коморските острови“) се предвижда възможността то да бъде прекратено от 

всяка от страните в случай на сериозни обстоятелства, като например неспазване 

на поетите от тях задължения по отношение на борбата с незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов („ННН“). 

Б. като има предвид, че незаконният риболов представлява основна заплаха за 

световните морски ресурси поради това, че изчерпва рибните запаси, унищожава 

морски местообитания, ощетява несправедливо почтените рибари и лишава от 

прехрана крайбрежните общности, по-специално в развиващите се страни; 

В. като има предвид, че ЕС следва да предприеме всички възможни стъпки, за да 

                                                 
1 OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 7. 
2 Приети текстове, P8_TA(0000)0000. 
3 OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1. 
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гарантира, че сключените с трети държави споразумения в областта на 

устойчивото рибарство носят взаимни ползи на ЕС и на съответните трети 

държави, включително за местното население и риболовния сектор в тях; 

Г. като има предвид, че общата цел на протокола за сключване на споразумение за 

партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Съюза на 

Коморските острови е да се засили сътрудничеството в областта на рибарството 

между ЕС и Коморските острови в интерес на двете страни чрез установяване на 

рамка на партньорство, позволяваща развиване на устойчива политика в областта 

на рибарството, като рибните ресурси се експлоатират по устойчив начин в 

изключителната икономическа зона на Коморските острови, както и да се осигури 

подходящ дял от наличния излишък от рибните запаси, съответстващ на 

интересите на флотите на ЕС; 

Д. като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между 

ЕИО и Коморските острови датира от 1988 г., и като има предвид, че на флотите 

на държавите – членки на ЕИО/ЕС, впоследствие беше предоставен достъп до 

възможности за риболов съгласно редица протоколи за изпълнение; 

Е. като има предвид, че според доклада на Конференцията на ООН за търговия и 

развитие, озаглавен „Риболовният износ и икономическото развитие на най-слабо 

развитите страни“, секторното сътрудничество не е напреднало отвъд най-базово 

състояние, с много слабо въздействие върху риболовната промишленост, 

условията на разтоварване, капацитета за мониторинг и наблюдение, научното 

развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите; като има 

предвид, че цената, която ЕС плаща на Коморските острови на тон риба (риба 

тон) е приблизително 15% от очакваната цена на едро за тон; 

Ж. като има предвид, че Коморските острови бяха уведомени на 1 октомври 2015 г. 

за възможността да бъдат определени като несътрудничеща трета държава поради 

неупражняване на подходящ контрол върху корабите, регистрирани под знамето 

на Коморските острови; като има предвид, че след като е била определена като 

несътрудничеща държава през май 2017 г. и включена в списъка на такива 

държави през юли 2017 г. от ЕС, който ѝ издаде „червен картон“, страната все 

още не е предприела корективни мерки, необходими за решаване на установените 

проблеми и за борба с ННН риболов; 

З. като има предвид, че срокът на действие на предходния протокол към 

споразумението в областта на рибарството с Коморските острови изтече на 

30 декември 2016 г. и той не беше подновен, тъй като Коморските острови не 

предприеха никакви действия за борба с ННН риболов; като има предвид, че 

съгласно този протокол беше отпуснат финансов пакет от 600 000 EUR годишно, 

от които 300 000 EUR бяха предназначени за подкрепа на политиката на 

Коморските острови в областта на рибарството с оглед насърчаване на 

устойчивостта и доброто управление на рибните ресурси в териториалните им 

води; 

И. като има предвид, че ЕС е твърдо ангажиран с борбата с незаконния риболов и 

всяка форма на стопанска дейност, произтичаща от него, и че този ангажимент е 

установен в регламента относно ННН риболов; 
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Й. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се стремят към 

сътрудничество с Коморските острови в няколко сектора; като има предвид, че 

денонсирането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството 

може да бъде отменено (ако бъдат предприети необходимите корективни мерки), 

и като има предвид, че денонсирането на това споразумение не изключва бъдещо 

договаряне на друго споразумение или на друга форма на сътрудничество в 

сектора на рибарството; 

К. като има предвид, че борбата срещу ННН риболов не зависи само от 

идентифицирането на несътрудничещи трети държави, а напротив, изисква да се 

намерят начини за справяне със ситуации, изведени на преден план; като има 

предвид, че ако не получат външна помощ, Коморските острови няма да могат да 

подобрят своите политики, по-специално за управление на рибните ресурси, 

включително по отношение на условията за разтоварване, капацитета за 

наблюдение и надзор, развитието на научните изследвания и техническото 

обучение на рибарите и наблюдателите; 

Л. като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) за първи път включват отделна цел, свързана с 

опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси 

(цел 14); 

1. изразява съжаление, че Коморските острови не предприеха корективните мерки, 

необходими за решаване на установените проблеми и за борба с ННН риболов 

въпреки предупрежденията от страна на ЕС; 

2. припомня значението на ефективния контрол на държавата на флага, като липсата 

на такъв контрол е първопричина за ННН риболов; счита, че Коморските острови 

следва да изпълнят задълженията си съгласно международното право по 

отношение на надзора и контрола на корабите, плаващи под техен флаг; изразява 

твърдо убеждение, че тази липса на надзор и разрешение за риболов позволява на 

такива кораби да извършват безнаказано ННН риболов; 

3. счита, че Коморските острови следва да продължат да работят с ЕС и да се 

възползват от тази възможност за въвеждане необходимите мерки с цел да 

подобрят способността си за борба с незаконния риболов; 

4. изразява съжаление поради факта, че в продължение на почти 30-те години, през 

които действат споразуменията в областта на рибарството между ЕС и 

Коморските острови – един от чиито компоненти е насочен към сътрудничество и 

подкрепа за развитие на сектора на рибарството на Коморските острови – се 

оказа, че не е възможно да се постигнат по-осезаеми резултати в развитието на 

сектора, включително в области като капацитета за мониторинг и наблюдение, 

научното развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите; 

5. счита, че наличните инструменти в областта на сътрудничеството за развитие, по-

специално Европейският фонд за развитие (ЕФР), трябва да съответстват по-

ефективно на цялостната подкрепа за развитие на капацитета в сектора на 

рибарството; 
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6. припомня, че съгласно Споразумението за партньорство в областта на 

рибарството, сключено с ЕС, и други международни инструменти, както и в 

рамките на изпълнението на Програмата до 2030 г. и ЦУР, Коморските острови 

имат задължението да зачитат принципите на добро управление в сектора на 

рибарството и на отговорно рибарство, да поддържат рибните запаси и да опазват 

морската екосистема в своята изключителна икономическа зона; 

7. подчертава необходимостта от борба с ННН риболов в световен мащаб и от 

създаването на стимули за държавите да поемат сериозно своята отговорност и да 

осъществяват необходимите реформи в своя сектор на рибарството; 

8. счита, че борбата с ННН риболова не трябва да зависи изцяло от 

идентифицирането на несътрудничещи трети държави, както и че за да се води 

действителна борба с незаконния риболов във всичките му форми, е необходимо 

да се намерят начини да се помогне на държавите, по-специално на малките 

островни развиващи се държави, каквато са Коморските острови, за да им се даде 

възможност да променят своите политики на управление на морското дело; 

9. изразява съгласие с Комисията и Съвета относно необходимостта от прилагане на 

мерките, посочени в член 38, параграф 8 от Регламента за ННН риболов, за 

денонсиране на действащото двустранно споразумение в областта на рибарството 

с Коморските острови, който предвижда прекратяване на споразумението в 

случай на неспазване на поетите от страната ангажименти във връзка с борбата с 

ННН риболов;  

10. отбелязва другите последици, посочена в член 38, параграф 8 от Регламента 

относно ННН риболов, отнасящи се до забраните за чартиране, смяна на флага и 

частните споразумения, наред с другото; 

11. подчертава обаче, че такова денонсиране не трябва да означава край на 

сътрудничеството между ЕС и Коморските острови в сектора на рибарството; 

настоятелно призовава Комисията да се стреми да гарантира възможността тези 

отношения да бъдат възобновени възможно най-скоро, като изхожда от 

предпоставката, че риболовните общности и дребномащабният риболов следва да 

се считат за основна част от развитието на страната и че за тази цел следва да 

бъдат насърчавани инвестициите и техническата помощ  в следните области:  

 система за администриране и управление на рибарството, законодателство, 

институционални механизми, изграждане на капацитет по отношение на 

човешките ресурси (рибари, учени, инспектори и др.) и увеличаване на 

търговската и културната стойност на традиционните съоръжения и видове 

риба на Коморските острови; 

 капацитет за мониторинг и научни изследвания, капацитет за опазване на 

крайбрежните райони и капацитет за проверки, наблюдение и контрол на 

качеството; 

 създаване на съоръжения за охлаждане, дистрибуция и преработка на риба; 

 изграждане и модернизиране на инфраструктурата за разтоварване и 
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сигурност на пристанищата; 

 насърчаване на обновяването на дребномащабния флот на Коморските 

острови с цел подобряване на безопасността, на времето, през което може да 

остане в открити води, и на риболовния капацитет. 

12. призовава за включването на клауза, съгласно която, в случай че Коморските 

острови преодолеят своите пропуски, процедурата ще бъде прекратена и 

червеният картон ще бъде оттеглен, като по този начин се даде възможност за 

завръщане на флота на ЕС; 

13. призовава Комисията да предприеме подходящи стъпки за възстановяване на 

нормалното състояние чрез подобряване на ефективността на мерките за борба с 

ННН риболова и създаване на възможност за завръщане на флота на ЕС в 

риболовната зона, след като бъдат предоговорени условията на новия протокол; 

14. призовава Комисията и Съвета, всеки в рамките на своята компетентност, да 

информират Парламента изцяло и незабавно за развитието на събитията, които 

могат да възникнат в този процес; 

15. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 

членки и на Съюза на Коморските острови. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Съюзът на Коморските острови (Коморски острови) е група от три основни острова, 

разположени в западната част на Индийския океан, край бреговете на Източна Африка. 

Към архипелага, който е независим от 1975 г. насам, принадлежи също така четвърти 

остров, Майот, който е избрал френски суверенитет. 

 

Според данните от 2013 г. населението на Коморските острови е около 734 000 жители. 

Историческият контекст, политическата нестабилност и трудностите в достъпа до 

ресурси поставят Коморските острови сред най-слабо развитите страни, с икономика, 

силно зависима от чуждестранни помощи и техническо подпомагане. 

 

Секторът на рибарството е вторият по големина сектор в страната след селското 

стопанство и се счита за стратегически приоритет. Той осигурява 10% от работните 

места и 8% от БВП (по данни за 2013 г.). Тези проценти обаче показват спад във 

важността на сектора по отношение на икономическото значение и заетостта поради 

неговата уязвимост на външни фактори – всички вътрешни операции (8 000 рибари) са 

свързани със занаятчийски дребномащабни дейности, при които се използват или 

малки лодки от стъклопласт с дължина 6 – 7 m, обем на двигателя не повече от 25 CV и 

изключително елементарно техническо оборудване, или безмоторни канута. 

 

Запасите, които могат да бъдат ловувани в рамките на изключителната икономическа 

зона (ИИЗ) на Коморските острови – най-вече големи пелагични риби (риба тон и риба 

меч) – се оценяват на 33 000 тона годишно, но годишният улов от местните рибари 

възлиза на около 16 000 тона. Останалият улов се извършва от чуждестранен флот за 

промишлен риболов и се разтоварва на друго място. Рибата се обработва също така 

извън Коморските острови, включително рибата, уловена от местния флот.  

 

Двустранните отношения в областта на рибарството между Европейския съюз (и 

неговите предшественици) и Коморските острови датират от 1988 г. От 2006 г. нататък 

обаче техните отношения се уреждат от споразумение за партньорство в областта на 

рибарството, в което се предвижда финансово участие с два отделни компонента: един 

за достъпа до рибните ресурси; и един, насочен към секторна подкрепа за развитие на 

местния капацитет. 

 

Споразумението, което е предмет на преразглеждане в настоящия доклад, включва 

общо финансово участие в размер на 1 845 750 EUR, около 49% от които бяха заделени 

за секторна подкрепа. Споразумението позволява предоставянето на 45 лицензии за 

сейнери за улов на риба тон и 25 лицензии за кораби с повърхностни парагади 

(разделени между Испания, Франция и Португалия). Това споразумение също така 

съдържа изискване корабите от ЕС, които извършват дейност съгласно него, да 

ангажират определен минимален брой персонал от Коморските острови и включва 

клауза за изключителни права във връзка с ловуваните видове. 

 

Независимо от условията, предвидени в споразумението и протокола към него, 

прилагането му беше засегнато от различни ограничения – по-специално във връзка с 

пиратството – което означава, че тези лицензии за риболов не бяха използвани. 

Същевременно участието на Коморските острови в операции, които са в нарушение на 
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Регламента относно незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, по-

специално посредством разрешението за смяна на флага на кораби, извършващи ННН 

риболов, накара ЕС да уведоми Коморските острови през октомври 2015 г. за 

възможността те да бъдат определени като несътрудничеща държава, до което 

действително се стигна през май и юни 2017 г. (когато Коморските острови получиха 

„червен картон“). 

 

Поради липсата на реакция от страна на коморските органи в хода на този процес 

Комисията и Съвета предлагат посоченото споразумение да бъде денонсирано. 

 

Като цяло докладчикът счита, че няма причина за несъгласие с това денонсиране на 

споразумението, но следва да се обърне внимание на два въпроса: изключително 

несигурното социално положение в Съюза на Коморските острови; и редица преценки, 

направени от органите на ООН, в които се критикува силната позицията на ЕС при 

сключването на споразумения и определянето на цената на рибата (ЕС заплаща по-

ниска от прогнозираната цена на едро за риба тон), и се изтъква, че споразуменията за 

партньорство в областта на рибарството не оказват подкрепа на развитието на местната 

промишленост. 

 

Докладчикът би желал да подчертае факта, че в продължение на почти 30-те години, 

през които действат споразуменията в областта на рибарството между ЕС и Коморските 

острови – включващи компонент, насочен към сътрудничество и подкрепа за развитие 

на сектора на рибарството на Коморските острови – не се оказа възможно да се 

постигнат по-осезаеми резултати в развитието на сектора, включително в области като 

капацитета за мониторинг и наблюдение, развитието на научните изследвания и 

техническото обучение за рибарите и наблюдателите. 

 

Поради тази оценка е от съществено значение в контекста на настоящото решение да 

бъдат внесени предложения, имащи за цел да допринесат за непрекъснатост на 

помощта за развитие и да спомогнат за подобряване на условията в областта на 

рибарството на Коморските острови, в свързаните с него дейности и в качеството на 

живота на рибарите и рибарските общности. 

 

В този контекст на непрекъснато сътрудничество между ЕС и Коморските острови – 

по-специално по отношение на политиката за развитие – е важно политиката на ЕС и 

неговите държави членки спрямо тази страна да се съсредоточи върху стратегическите 

приоритети, основен елемент от които е секторът на рибарството. Във връзка с това ЕС 

следва да продължи да насърчава трансфери, които ще позволят на Коморските 

острови, наред с другото: 

 да подобрят своята система за администриране и управление на рибарството в 

правно отношение и от гледна точка на институционалната структура, изграждането 

на капацитет по отношение на човешките ресурси (рибари, учени, инспектори и др.) 

и на търговската и културната стойност на традиционните съоръжения и видове риба 

на Коморските острови; 

 да развиват капацитета си по отношение на мониторинга и научната оценка, 

опазването на крайбрежните райони, проверките, наблюдението и контрола на 

качеството; 

 да създадат или да реновират съоръжения за охлаждане, дистрибуция и преработка 
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на риба; 

 да изградят и модернизират инфраструктура за разтоварване и сигурност на 

пристанищата; 

 да насърчават обновяването на дребномащабния флот с цел подобряване на 

безопасността, на времето, през което може да остане в открити води, и на 

риболовния капацитет. 

 

Докладчикът счита, че споразуменията за устойчиво рибарство, сключени от ЕС с трети 

държави, трябва да са от взаимна полза и да поставят като приоритет действията за 

укрепване на суверенитета на трети държави над техните риболовни зони, развитието 

на свързаните с тях икономически дейности и защитата на морските ресурси, на 

риболовните общности и на работниците в рибното стопанство. Този вид развитие, а не 

намаляването на ресурсите, е най-ефективният и най-справедливият начин за борба с 

ННН риболов. 

 

Докладчикът също така отправя искане Европейският парламент да бъде информиран 

незабавно за всякакви бъдещи събития, свързани с развитието на този процес. 
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относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за 

партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на 

Коморските острови 

(2017/2266(INI)) 

Докладчик по становище: Норберт Нойзер 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че съгласно най-новия протокол към Споразумението за 

партньорство в областта на рибарството (СПОР), чийто срок на действие изтече 

на 31 декември 2016 г., беше отпуснат финансов пакет от 600 000 EUR годишно, 

от които 300 000 EUR бяха предназначени за подкрепа на политиката на 

Коморските острови в областта на рибарството с оглед насърчаване на 

устойчивостта и доброто управление на рибните ресурси в териториалните им 

води; 

Б. като има предвид, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов, засягащ 

крайбрежните райони на Коморските острови, има негативни последствия за 

местния риболов и биологичното разнообразие, застрашава доходите и поминъка 

на дребномащабните рибари и продоволствената сигурност и устойчивото 

развитие на Коморските острови и в крайна сметка води до увеличаване на 

бедността; 

В. като има предвид, че морските ресурси не са неограничени; като има предвид, че 

африканският континент губи всяка година милиарди долари поради незаконен, 

недеклариран и нерегулиран риболов, 

Г. като има предвид, че според Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) 

незаконният риболов възлиза на около 26 милиона тона риба годишно или повече 

от 15% от общия улов в световен мащаб; като има предвид, че незаконният 

прекомерен риболов подкопава възстановяването на рибните запаси, застрашава 
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биологичното разнообразие, морската екосистема и продоволствена сигурност и 

причинява значителни икономически загуби; 

Д. като има предвид, че устойчивото управление на морските екосистеми е от 

решаващо значение за ограничаване на вредните последици от изменението на 

климата; като има предвид, че на 21-вата конференция на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата беше подчертана спешната 

необходимост от обръщане на тенденцията за свръхпроизводство; 

Е. като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) за първи път включват отделна цел, свързана с 

опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси 

(цел 14); 

1. запознат е с факта, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов 

представлява съществен икономически и екологичен проблем в целия свят, както 

в риболова в морски, така и в сладководни екосистеми, който застрашава 

устойчивостта на рибните запаси и продоволствената сигурност и биологичното 

разнообразие на световните океани; подчертава, че освен това незаконният, 

недеклариран и нерегулиран риболов подкопава усилията за управление на 

рибарството и представлява нелоялна конкуренция спрямо рибарите, по-

специално от непромишления риболовен флот, и спрямо други лица, които 

действат в съответствие със закона, със сериозни социални, икономически и 

екологически последици; отбелязва, че високите нива на незаконен, недеклариран 

и нерегулиран риболов са по-чести в държави със слабо управление; 

2. подчертава, че развиващите се страни са особено уязвими на незаконен, 

недеклариран и нерегулиран риболов поради ограничените им възможности за 

контрол и наблюдение на техните води, което още повече дестабилизира 

управлението на техните риболовни дейности; подчертава, че незаконният, 

недеклариран и нерегулиран риболов лишава развиващите се страни от приходи и 

храна, особено когато тези дейности се осъществяват в същите риболовни райони, 

където оперират дребномащабните местни рибари; 

3. приветства политиката на ЕС на нулева толерантност по отношение на 

незаконния риболов в световен мащаб; 

4. изразява съжаление, че за разлика от секторната подкрепа, предоставяна по силата 

на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството, 

коморските органи не са предприели подходящи мерки, за да създадат 

национален регистър на риболовните кораби, нито са изготвили и приложили 

стабилен национален план за действие и правна рамка срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов, извършван във водите на Коморските 

острови или от кораби под техен флаг, което доведе до идентифициране на 

Коморските острови като несътрудничеща трета държава съгласно Регламента 

относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; 

5. изразява съжаление, че освен за липсата на капацитет на администрацията на 

Коморските острови за справяне с незаконния, недеклариран и нерегулиран 

риболов, Комисията е докладвала и за липсата на управление/недостатъчна 
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политическа воля на националните органи на Коморските острови за 

сътрудничество; 

6. призовава за засилване на капацитета на развиващите се страни по 

административни въпроси, но също така и в картографирането и оценката на 

ресурсите; освен това призовава за мерки, които да им помогнат за изготвянето на 

надеждни и обективни статистически данни, което да допринесе за 

формулирането на политики и стратегии в икономическата сфера, както и по 

отношение на контрола и защитата на законния риболов; 

7. припомня, че съгласно СПОР, сключено с ЕС, и други международни 

инструменти, както и в рамките на изпълнението на Програмата до 2030 г. и ЦУР, 

Коморските острови имат задължението да зачитат принципите на доброто 

управление в сектора на рибарството и на отговорно рибарство, да поддържат 

рибните запаси и да опазват морската екосистема в своята изключителна 

икономическа зона; 

8. припомня по-специално ЦУР 14, цел 4, която цели да се регулира ефективно 

уловът и да се прекрати прекомерният улов, незаконният, недеклариран и 

нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да се осигури 

прилагане на научнообосновани планове за управление, за да се възстановят 

рибните запаси във възможно най-кратък срок, най-малко до нива, които могат да 

осигурят максимален устойчив улов съобразно биологичните им характеристики; 

9. призовава Комисията да преследва своя политически и секторен диалог относно 

рибарството с органите на Коморските острови, който да доведе до изпълнението 

от страна на Коморските острови на разпоредбите на Регламента за незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов и в крайна сметка до изваждането на тази 

страна от списъка на неоказващи сътрудничество държави; междувременно 

призовава подпомагането на Коморските острови по други финансови 

инструменти на ЕС да бъде преориентирано така, че населението да не плаща 

разходите за това състояние на нещата; 

10. подчертава, че на контролните органи в областта на риболова в целия свят следва 

да се предоставят достатъчно ресурси (човешки, финансови и технологически), за 

да им се даде възможност да приложат изцяло законовите и подзаконовите актове 

в областта на рибарството; 

11. е убеден, че борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 

изисква многостранен подход и до голяма степен зависи от съгласувана реакция 

на международно равнище, включително от държави на знамето, крайбрежни 

държави, пристанищни държави и държави на пазара; счита, че тази реакция 

следва да се основава на еднакво прилагане на международното право и 

регламенти относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и на 

обмен на обстойна и точна информация; призовава международната общност да 

предприеме подобни мерки като приетите от ЕС, с цел затваряне на пазарите за 

риба, уловена по незаконен, недеклариран и нерегулиран начин. 
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