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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по регионално развитие да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че по правилна преценка на Комисията съществуват големи 

социално-икономически различия между участващите в тази стратегия държави, 

особено между държавите – членки на ЕС, и държавите извън ЕС; като има 

предвид, че Комисията ще представи на Парламента финансовия принос на 

държавите извън ЕС за прилагане на тази стратегия; 

Б. като има предвид, че прилагането и спазването на правилата и целите на ОПОР 

следва да бъдат сред най-важните цели за оценка за всички участващи в тази 

стратегия държави; като има предвид освен това, че количествената цел за оставане 

на или под равнището на „максималния устойчив улов“ следва да бъдат част от 

всяка оценка, свързана с морската околна среда и рибарството в региона; 

В. като има предвид, че Адриатическо море, поради полузатвореното си естество, е 

особено уязвимо на замърсявания и притежава необичайни хидрографски 

характеристики, като например факта, че дълбочината и бреговата линия варират от 

северната част към южната част на региона; като има предвид, че рибните запаси се 

споделят от крайбрежните държави, което поставя възстановяването на запасите 

под постоянен натиск; като има предвид, че в рамките на бъдещия рамков 

регламент относно техническите мерки в реформираната ОПОР следва да бъдат 

разработени мерки на регионална основа, приспособени към особеностите на тази 

област и нейните морски ресурси и рибарство; 

Г. като има предвид, че водите са застрашени от различни източници на замърсяване, 

включително необработени отпадъци и боклук, еутрофикация от земеделски 

отпадни води и рибовъдни стопанства, и като има предвид, че тъй като опазването 

на околната среда е част от стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 

Йонийско море, от първостепенно значение е да се разбере, че икономическото 

развитие може да бъде планирано единствено в контекста на устойчивостта на 

околната среда; 

Д. като има предвид, че в стратегията и в плана за действие Комисията признава, че не 

разполага с изчерпателна оценка на статуквото в региона и в държавите поради 

липса на данни; 

Е. като има предвид, че според Комисията ЕС ще съфинансира проектите заедно с 

държавите членки; 

Ж. като има предвид, че „синята икономика“ представлява потенциално решение на 

икономическата криза, тъй като поощрява създаването на работни места, растежа и 

икономическото развитие, по-специално в крайбрежните и островните държави; 

като има предвид, че стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море 

не може да бъде приложена, без да се вземе предвид концепцията за „синята 

икономика“, тъй като тя покрива широк диапазон от икономически сектори, 
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свързани с моретата и океаните, като обхваща традиционни и нововъзникващи 

сектори, включително рибарство, аквакултура, морски и речен транспорт, 

пристанища и логистика, туризъм; 

З. като има предвид, че стратегията е толкова добра, колкото са проектите, 

финансирани и подкрепяни от държавите членки; 

И. като има предвид, че всички държави желаят да постигнат икономически растеж и 

развитие; 

Й. като има предвид, че синият растеж, който представлява част от тази стратегия и от 

придружаващия я план за действие, представлява платформа за проекти за 

устойчиво развитие, по-специално за този вид региони; 

К. като има предвид, че рибарството, макар и един от най-важните сектори в този 

регион, не е обхванато от конкретна част от стратегията, а различни негови аспекти 

са разпределени сред редица стълбове; 

Л. като има предвид, че разширяването на морския транспорт и на индустрията на 

круизния туризъм представлява част от стратегията и от плана за действие за 

постигане на развитие и икономически растеж; 

М. като има предвид, че разширяването на морските дейности може да нанесе вреди на 

вече застрашените рибни запаси в Адриатическо и Йонийско море; 

1. призовава Комисията, като независим посредник в тази стратегия, да изтъкне 

важността на създаването на условия за намаляване на социално-икономическите 

различия между страните; отново заявява, че целта на стратегията е да спомогне за 

засилване на икономическото и социалното сближаване в рамките на Европейския 

съюз и с трети държави от Йонийско-Адриатическия регион, като в същото време се 

подкрепят и насърчават усилията за привеждане в съответствие на действащото 

законодателство в областта на рибарството с целите, заложени в ОПОР, и се 

постигне солидно трансгранично сътрудничество между страните в региона; 

2. призовава Комисията да гарантира по най-добрия възможен начин, че секторът на 

рибарството, рибните запаси, морската среда и всички други въпроси, свързани с 

този сектор, се координират и управляват по устойчив начин в рамките на всички 

стълбове и че всички държави, включително участващи в проекти трети държави в 

макрорегиона, действат в съответствие с ценностите, принципите и целите на ОПОР 

и ги зачитат, и призовава Комисията и държавите, участващи в стратегията, да 

разработват общи проекти в съответствие с тези принципи; 

3. подчертава значението на оказването на подкрепа за прилагането на новата 

директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране (чрез 

координирано планиране), както и на подобряването на управлението в областта на 

рибарството и аквакултурата с цел да се допринесе за по-устойчиво използване на 

съществуващите природни ресурси, а по този начин и за устойчивия растеж; счита, 

че правилното съвместно управление на морското пространство предоставя важна 

рамка за устойчиво и прозрачно използване на морски ресурси; 
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4. призовава Комисията активно да насърчава създаването на местни групи за 

действие в областта на рибарството, които биха могли да представляват естествен 

инструмент за разнообразяване на риболовните дейности; подчертава, че 

устойчивите и носещи печалби рибарство и аквакултури изискват засилване на 

участието на заинтересованите страни в общото управление, както и подобряване и 

разнообразяване на риболовните дейности; 

5. призовава Комисията да изготви възможно най-скоро многогодишен план за 

управление на рибарството за тези два морски басейна; 

6. призовава – като се има предвид, че разширяването на морските дейности би могло 

да засегне здравето на рибните запаси в региона и че много видове вече се борят за 

оцеляване – постоянно да се извършва задълбочен анализ и анализ на развитието на 

запасите и той да се споделя сред всички държави; изисква да се прилага принципът 

на предохранителните мерки, когато е необходимо; 

7. призовава Комисията, предвид факта, че регионът има особено чувствителна морска 

екосистема, за всеки фактор като морския транспорт или отпадъците, замърсяването 

на водите, бъдещите сондажи или изграждането на нова инфраструктура по 

крайбрежието, който може да окаже въздействие върху здравето на рибните запаси, 

които вече са в затруднено положение, да се прави оценка посредством цялостен 

анализ на въздействието върху околната среда; настоява принципът на предпазните 

мерки и принципът на устойчивото развитие да се прилагат винаги когато това е 

необходимо, и призовава Комисията да актуализира списъка на морските дейности 

(дълбоководен добив, производство на енергия в морска среда и др.), които биха 

могли да имат въздействие върху морската среда и състоянието на рибните запаси; 

8. призовава Комисията – като се има предвид, че разширяването на морските 

дейности постепенно ограничава риболовните зони – да гарантира, че интересите на 

засегнатите сектори се отчитат в еднаква степен на всички етапи от разработването 

на морските дейности, а именно при формирането на морското пространствено 

планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони; 

9. призовава за оценка и насърчаване на проекти, които имат за цел да направят 

оценка на въздействието на непрекия риболов („призрачни мрежи“, мрежи за 

отглеждане на миди) и прилова на защитени видове, като се има предвид, че по 

приблизителни оценки само в Адриатическо море над 40 000 морски костенурки са 

уловени случайно; счита, че има спешна необходимост от екологични изследвания и 

проучвания относно средствата за смекчаване на проблема (като устройства, 

препятстващи хващането на такива видове); 

10. призовава Комисията да насърчава развитието на устойчив любителски риболов в 

региона, както и на устойчив и носещ печалби туризъм, и да насърчава интегрирани 

политики за риболов и туризъм (риболовен туризъм, морски култури и т.н.) в 

съответствие с принципа на устойчивост; 

11. призовава Комисията да насърчава и подкрепя проекти, които предлагат реално и 

устойчиво развитие за малки отдалечени общности, които живеят на острови и 

осигуряват ежедневните си доходи чрез дребномащабен риболов; 
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12. призовава Комисията да подкрепя и насърчава участието на риболовния сектор и 

работещите в този сектор в проекти, като например в областта на туризма, свързан с 

културата и наследството, включващи рибарството и преоткриването на дейности в 

областта на мореплаването и традиционните риболовни полета и професии; 

13. изразява загриженост относно вредите, причинявани от пластмасовите отпадъци в 

морето; призовава Комисията да подкрепя инициативи за събиране и рециклиране 

на тези отпадъци; подчертава важността на участието на рибари в процеса; 

14. призовава Комисията да регистрира обема на улова от любителския риболов, да 

регулира тази дейност и да направи както любителския, така и професионалния 

риболов предмет на целите за МУУ; 

15. призовава Комисията, предвид необходимостта от повторно заселване на риба в 

някои зони на Адриатическо и Йонийско море, да гарантира точното 

идентифициране и защитата на морските райони на размножаване на различни 

видове риба, да осигури необходимата финансова подкрепа за създаването на 

изкуствени рифове и да увеличи съществуващите усилия за създаването на 

съгласувана мрежа от защитени морски зони в региона, като се гарантира, че всички 

биологично значими зони са защитени в съответствие със съответните 

международни ангажименти като Стратегическия план за биологичното 

разнообразие; 

16. подкрепя създаването на етикет за качество за висококачествени морски продукти, 

носещи етикет за произход от региона на Адриатическо и Йонийско море, с цел да 

се увеличи конкурентоспособността на промишлеността и да се предостави на 

потребителите сертифициране, гарантиращо качеството на продуктите от риболова 

и рибните стопанства; 

17. подчертава, че развитието на аквакултури и морски култури може да играе важна 

роля не само за възстановяването на разнообразието на видовете, но и за 

икономическия растеж на региона на Адриатическо и Йонийско море; 

18. призовава Комисията да разгледа като въпрос от изключителна спешност липсата на 

точни и изчерпателни данни относно морските ресурси и степента на замърсяване 

на водите, причинено от пластмасови отпадъци, непречистени отпадъчни води и 

инвазивни видове, съдържащи се в изпусканата баластна вода, която прави 

оценките неясни и ненадеждни; призовава Комисията – предвид това, че данните за 

рибарството, оценката на рибните запаси и всички други свързани анализи са 

непълни – да предприеме мерки за преодоляване на този проблем, преди да започне 

да финансира други разработки; призовава Комисията да насърчава ползотворното 

научно сътрудничество между участници от региона на Адриатическо и Йонийско 

море и да гарантира, че съответните държави прилагат реформите, за да бъде 

постигнат капацитет за събиране, анализ и оценка на данни с цел установяване на 

възможности за устойчива експлоатация на морските ресурси; 

19. призовава държавите, участващи в стратегията, да подобряват качеството на 

околната среда чрез проекти, насочени към намаляване на химическите, 

физическите и микробиологичните замърсявания, и да разработват съвместно 
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стратегии за намаляване на пластмасовите микрочастици и други отпадъци във 

водите на региона, като същевременно се координира почистването на 

съществуващите отпадъци, оптимизират се дейностите на морския трафик с цел 

постигане на устойчивост, опазване на биологичното разнообразие, инвестиции в 

морски зони за възстановяване и разрешаване на проблема с еутрофикацията от 

земеделски отпадни води; 

20. призовава Комисията да представя на Парламента и на Съвета ежегоден доклад, 

като се започне от годината на изпълнение и се приключи с окончателната оценка 

след определената за 2020 г. цел; този доклад следва да се основава на доклади и 

анализи, изготвени от координаторите във връзка с оценките, събрани от Комисията 

и от други заинтересовани участници; 

21. призовава Комисията и държавите, участващи в стратегията, да насърчават 

основополагащата работа на жените в сектора на рибарството, да поощряват 

тяхната професионална квалификация и включването им в групи за действие в 

крайбрежните райони и в организации на производителите; 

22. призовава Комисията и държавите, участващи в стратегията, да предоставят 

стимули, които да привличат младите хора в областта на рибарството и 

аквакултурите в региона на Адриатическо и Йонийско море и да ги насърчава да 

предприемат такива дейности; 

23. призовава Комисията да засили обмена на добри практики, като например 

устойчивостта на проектите, разработвани от групи за действие в крайбрежните 

райони. 
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