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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че европейската политика в областта на рибарството трябва да бъде в 
съответствие с целите за развитие, посочени в член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз , и по-специално целите, посочени в Цел 
за устойчиво развитие № 14 от Програмата до 2030 г. — опазване и устойчиво 
използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие;

2. настоява достъпът на корабите на Европейския съюз да бъде действително 
ограничен до излишъка на рибни ресурси, в съответствие с принципа за 
максимален устойчив улов; припомня, че риболовът от европейските кораби не 
трябва да застрашава продоволствената сигурност на местното население;

3. изразява загриженост относно липсата на надеждни научни данни за точното 
определяне на състоянието на рибните ресурси; подчертава в този контекст 
значението на съвместните научни групи, които отговарят за предоставянето на 
научни становища относно състоянието на рибните запаси, за да се избегне 
прекомерният улов; призовава за това тези групи да разполагат с достатъчно 
финансови, технически и човешки ресурси, за да могат да изпълняват 
задълженията си и да работят в сътрудничество с регионалните организации за 
управление на рибарството (РОУР); настоятелно препоръчва засилване на 
регионалното сътрудничество по отношение на научноизследователската и 
развойната дейност в областта на рибарството и на неговото управление;

4. призовава Комисията и Гвинея-Бисау да предоставят по-подробна информация 
относно развитието на промишлените риболовни дейности в региона; призовава 
по-специално Комисията да гарантира, че органите на Гвинея Бисау предоставят 
прозрачна информация относно подписването на други споразумения, които дават 
възможност на чуждестранни флотове да имат достъп до нейната изключителна 
икономическа зона;

5. призовава за прозрачност по отношение на използването на средствата от 
Европейския съюз и публикуването на списъка на финансираните проекти;

6. призовава за координирани усилия за благоприятстване на местното 
икономическо развитие и укрепване на крайбрежните общности, които са 
зависими от морските ресурси; подчертава по-специално, че секторната подкрепа 
следва да допринася по устойчив начин за развитието на сектора на 
непромишления и местния риболов, включително преработвателния сектор, 
по-специално в полза на жените и младите хора; призовава ЕС да предостави 
техническа помощ за подобряване на веригите за създаване на стойност и схемите 
за сертифициране на дребномащабния риболов; препоръчва част от 
многогодишната секторна програма да бъде посветена на дейности за засилване 
на наблюдението, контрола и надзора, по-специално като средство за 
предотвратяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; 
препоръчва също така местните рибарски общности да участват в определянето 
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на действията, които трябва да бъдат извършени в рамките на секторната 
подкрепа; 

7. насърчава развитието на инфраструктури, които да позволяват разтоварването и 
валоризирането на рибните продукти на място, така че споразумението да доведе 
до осезаеми резултати за местния и непромишления риболов; подчертава, че е 
важно местните общности да бъдат информирани за управлението, защитата и 
опазването на природните ресурси, за да се постигнат целите на устойчивото 
развитие и борбата с бедността;

8. припомня съществената роля на жените в непромишления риболов, особено при 
предлагането на пазара и преработването на продуктите; припомня, че е важно да 
се развива подкрепа под формата на обучения или дребни инфраструктури за 
хладилната верига;

9. настоява споразумението да бъде съобразено с нуждите и приоритетите на Гвинея 
Бисау; във връзка с това призовава Комисията да създаде зона, затворена за 
крайбрежен риболов с траулери, с цел да се намали въздействието им върху 
местните рибари и да се предотврати уловът на видове, които са важни за 
местното население, в райони, където местните жители извършват риболов; 
призовава Комисията да гарантира, че траулерите декларират своя прилов по 
видове и количества; 

10. препоръчва секторната подкрепа да се предоставя при взаимно допълване и 
съгласуваност с други програми, финансирани от други международни партньори 
в Гвинея-Бисау, за да се избегнат случаите на двойно финансиране;

11. посочва, че според доклад на Международния съюз за опазване на природата и 
природните ресурси (IUCN), дългосрочното опазване на природните ресурси на 
крайбрежната зона на Гвинея-Бисау допринася значително за опазването на 
световното биологично разнообразие, наред с другото, чрез предоставяне на 
райони за снасяне на яйца за най-големите колонии морски костенурки на 
атлантическото крайбрежие на Африка, чрез прием на милион прелетни птици от 
Европа всяка година и предоставяне на храна, подслон и терен за хвърляне на 
хайвера на рибата и ракообразните;

12. подчертава значението на програмата за опазване и устойчиво използване на 
възобновяемите природни ресурси на крайбрежната зона на Гвинея-Бисау; 
призовава политическите и административните органи на Гвинея Бисау да засилят 
мерките за защита и опазване на морските и крайбрежните екосистеми, с цел да се 
гарантира устойчивото управление на природните ресурси и съвместимата с ЦУР 
експлоатация на рибните ресурси, както и да обменят най-добри практики в тази 
област;

13. припомня, че Гвинея Бисау, чиито мангрови гори покриват 8% от територията на 
страната, служи като климатичен буфер и представлява спирачка за 
разширяването на опустиняването към южните страни и ерозията на бреговете; 
отново подчертава колко е важно да се даде приоритет на опазването на 
мангровите гори и на зависимите от тях ресурси; в по-общ план припомня 
значението на интегрираното управление на крайбрежната зона, което следва да 
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се разглежда като инструмент за опазване и рационално използване на 
природните ресурси в контекста на устойчивото развитие и с цел да се допринесе 
за опазването на екосистемите и видовете;

14. припомня, че морските ресурси имат трансграничен характер; отбелязва, че 
според доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в 
Югозападна Африка е установено, че девет рибни запаса са подложени на 
прекомерен улов, включително Galeoides decadactylus и видовете от рода 
Pomadasys; поради това призовава за отчитане на кумулативното въздействие на 
различните споразумения в областта на рибарството, сключени с държавите в 
региона, за да се укрепят регионалните и глобалните стратегии за управление на 
рибарството с трети държави и да се гарантира устойчивото управление на 
рибните ресурси; призовава правителствата на държавите от Западна Африка да 
създадат за тази цел информационни системи и да засилят регионалното си 
сътрудничество; освен това припомня необходимостта от разработване на 
подходящи процедури за сертифициране на износа на рибни продукти за ЕС.
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