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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства съвместното съобщение, озаглавено „Международното управление на 

океаните: програма относно бъдещето на нашите океани“ (SWD(2016)0352), което 

признава, че настоящата рамка за управление на океаните не е достатъчно 

ефективна, и призовава за по-конкретни действия, които да бъдат предприети, за да 

се постигнат Целите за устойчиво развитие (ЦУР); призовава Комисията и 

държавите членки да продължат да развиват конкретните действия, които са 

необходими за постигане на заявените цели на международно равнище; 

2. призовава синята икономика да бъде насочена към възстановяването на 

жизнеспособността на крайбрежните общности с цел възстановяване на 

производствения потенциал на риболовния сектор, като по този начин спомага за 

продоволствената сигурност, намаляването на бедността и устойчивото управление 

на живите водни ресурси; припомня, че преди каквито и да било дейности в 

секторите на синята икономика да бъдат осъществени, трябва да бъдат гарантирани 

оценка на въздействието и пълна информация, както и процес на участие за всички 

заинтересовани страни; настоява, че синята икономика трябва да допринася за 

постигане на ЦУР 14: опазването и устойчивото използване на океанските и 

морските ресурси; 

3. припомня, че секторът на рибарството е от съществено значение като една от 

основните традиционни човешки дейности, развивани в морска среда, и 

следователно е определящ елемент от интегрираната морска политика; изтъква, че 

рибарството е най-засегнатият сектор от многото други употреби и дейности, 

осъществявани в моретата, като например от морския транспорт и туризма, 

развитието на градските и крайбрежните райони, използването на суровини и 

енергийни източници, от добива на полезни изкопаеми от морското дъно, както и от 

екологични проблеми, като например замърсяването на водите (пластмасови 

отпадъци, излезли от употреба риболовни мрежи, нефтени разливи, шумово 

замърсяване, изхвърляния на баластна вода, неконтролиран добив на нефт и газ и 

проучвания и др.) и изменението на климата (повишаване на морското равнище, 

увеличение на температурите на морската повърхност, крайбрежни наводнения, 

повишаване на киселинността на океанските води и др.); 

4. изтъква значението на опазването на поне 10% от крайбрежните и морските зони, в 

съответствие с ЦУР 14.5 и Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие; 

отбелязва, че защитените морски зони носят екологични и социално-икономически 

ползи и представляват важен инструмент за управление на риболовните дейности; 

припомня по-специално важността на екологично и биологично значимите зони и 

необходимостта от запазване на тези зони с оглед на подпомагането на здрави, 

функциониращи океани и множеството услуги, които те предоставят; 

5. изразява загриженост във връзка с факта, че според неотдавнашно проучване на 

Парламента синята икономика би могла да има положително социално-

икономическо въздействие (по отношение на заетостта, приходите и брутната 
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добавена стойност), но въздействието й върху околната среда като цяло е 

отрицателно, с оглед на промените на крайбрежната динамика, замърсяването на 

морските води, еутрофикацията, морфологията на морското дъно, промените на 

местообитанията/екосистемите/биоразнообразието; изразява своята загриженост, че 

кумулативната тежест на въздействията върху околната среда ще бъде в ущърб на 

рибарството; 

6. призовава държавите да подобрят своите правни системи с цел опазването на 

нашите океани; призовава за международно признаване на концепцията за 

екологични щети при замърсяване на морето, за да може да се иска обезщетение, 

когато е установено извършено нарушение; призовава за въвеждането на принципа 

за веригата от отговорности, който има за цел да определи отговорните лица за 

нанесени на околната среда щети по цялата верига на подчинение; 

7. отбелязва, че засилването на дейностите в крайбрежните и морските води все по-

често изисква прилагането на морско пространствено планиране; призовава 

Комисията да работи за създаване на международни насоки относно морското 

пространствено планиране и да спомогне за разширяване на защитените морски 

зони по света с финансиране по програмите „Хоризонт 2020“ и „LIFE“; 

8. изтъква необходимостта от приемане на междусекторен подход, за да се гарантира 

устойчивостта на ресурсите и чистотата на моретата и океаните в съответствие с 

ЦУР 14; изтъква, че секторът на рибарството не е единственият сектор с 

въздействие върху бъдещето на океаните; 

9. изтъква, че ЕС следва да се стреми да гарантира, че разпоредбите относно 

рибарството играят важна роля в бъдещия правно обвързващ инструмент в рамките 

на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) по отношение на опазването и 

устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, 

разположени извън националните юрисдикции; 

10. изтъква необходимостта от постигане на напредък към екосистемен подход, който 

взема под внимание принципа на предпазливостта и всички фактори, които оказват 

влияние върху здравното състояние на рибните запаси; 

11. изтъква, че в Рамковата директива за морска стратегия, която цели постигането на 

добро екологично състояние (GES), се отбелязва по-специално, че отличителните 

качества и количествата на отпадъци в морските води не бива да нанасят щети на 

крайбрежната и морската среда (Дескриптор 10); припомня, че пластмасите и 

пластмасовите микрочастици, които съставляват около 80 % от морските отпадъци, 

са вредни за рибарството и че ЕС ще лансира през 2017 г. стратегия относно 

пластмасите в съответствие с Програмата до 2030 г. и кръговата икономика; 

призовава Комисията, държавите членки и трети държави за укрепване на 

международната рамка, например чрез изпълнението на плана за действие на Г-7 за 

борба с отпадъците в моретата; 

12. изтъква значението на ранните действия за борба с инвазивните видове, като се има 

предвид тяхното нарастващо въздействие, както и рискът, който представляват за 

рибарството, производителността и биологичното разнообразие на океаните, както 

и ролята, която те играят в борбата с природните екосистеми; призовава държавите 
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членки да засилят сътрудничеството помежду си и с трети държави, включително 

чрез съгласувани и кооперативни действия и обмен на информация, данни и най-

добри практики; 

13. отбелязва, че Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), с цел защита на 

морските ресурси и избягване на прекомерната експлоатация, следва да гарантира, 

че равнищата на смъртност от риболов се установяват на нива, позволяващи 

възстановяването на рибните запаси, и остават над нивата, на които може да се 

поддържа максимален устойчив улов (МУУ); 

14. изтъква значението на увеличаване и оптимизиране на процента на защитените 

морски зони, в контекста на научните консултации и природозащитните цели, с 

оглед на опазването на поне 10 % от крайбрежните и морските зони, в съответствие 

с ЦУР 14.5; 

15. отбелязва, че ЕС е най-големият световен вносител на морски храни, както и че част 

от улова се внася от зони, в които риболовът е далеч по-малко устойчив, отколкото 

във водите на ЕС; насърчава ЕС да използва позицията си в това отношение, за да се 

насърчи увеличаването на устойчивостта във всички морски басейни; 

16. призовава ЕС да насърчава и защитава жените в риболовните дейности и свързаните 

с рибата отрасли — включително чрез подкрепа за местната преработвателна 

промишленост, като се стимулират справедливи цени за преработени рибни 

продукти и като се гарантира, че жените, работещи в сектора на рибарството, 

получават по-добър достъп до публична подкрепа и финансови ресурси — в 

преговори с трети държави във връзка с използването на секторна подкрепа в 

споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР), в 

процеса на разработване на програмите за развитие на инструменти за помощ и в 

различни международни форуми; 

17. призовава ЕС, в съответствие с ОПОР, да сведе до минимум въздействието на 

аквакултурите върху околната среда чрез осигуряване на устойчиво снабдяване с 

фуражи и насърчаване на научните изследвания, насочени към намаляване на 

натиска върху запасите от свободно обитаващи риби, използвани за производството 

на фуражи; 

18. отбелязва, че регулирането на Европейския съюз за предотвратяване, възпиране и 

премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е довело до 

напредък, но че прилагането във всички държави членки следва да бъде подобрено 

и че е необходима повече координация с трети държави, за да се гарантира, че на 

пазара на ЕС не влиза незаконно уловена риба; призовава ЕС да продължи да полага 

усилия в международен план с цел да убеди други държави на пазара да 

предприемат подобни мерки за затваряне на пазарите за ННН риболов; 

19. настоятелно призовава всички държави да се присъединят към съответните правни 

инструменти в областта на рибарството, и по-специално Споразумението на ФАО за 

съответствие, Споразумението на Организацията на обединените нации относно 

трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, както и 

Споразумението за мерките на пристанищната държава с цел предотвратяване, 

възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както 



 

PE602.837v02-00 6/11 AD\1126826BG.docx 

BG 

и да прилагат изцяло разпоредбите на тези инструменти и на други международни 

планове за действие на ФАО; 

20. призовава за въвеждането на ново международно споразумение относно условията 

на труд, свързани с морския сектор; припомня необходимостта от слагане на край 

на всички форми на робство, които все още съществуват на борда на кораби, и 

подчертава въздействието, което неподходящите условия на труд могат да имат 

върху отделните хора, икономическите оператори и морската среда; 

21. припомня, че за целите на ефективната борба срещу ННН риболова е от решаващо 

значение да се гарантира, че нито един вид морски храни, произтичащи от такива 

дейности, не достигат пазарите насърчава ЕС да насърчава, чрез всичките си 

партньорства и във всички международни форуми, забраната на морски храни от 

ННН риболов на възможно най-много пазари, като по този начин се намалява 

рентабилността на тази дейност; 

22. подчертава значението на продължаването и разширяването на двустранните 

партньорства, за да бъде ефективна борбата срещу ННН риболова и 

свръхексплоатацията на рибните запаси, в противен случай действията на ЕС могат 

да имат ограничено въздействие върху текущото положение; 

23. настоява за по-добра координация и засилено партньорство между различните 

компетентни органи, за да се гарантира доброто управление на океаните; 

24. счита, че държавите членки и трети държави следва да бъдат по-последователни и 

ефективни при проверките на документацията за улова (сертификати за улов) и 

пратки, с цел да се гарантира, че рибата е уловена законно; насърчава държавите да 

предприемат мерки, за да се гарантира по-добра координация между борбата срещу 

ННН риболова и търговската и пазарната политика; изтъква, че ЕС следва да 

насърчава, подкрепя и осъществява във всички международни сфери необходимите 

действия за премахване на ННН риболова; 

25. приветства водещата роля на ЕС в международен план за постигане на конкретен 

напредък в борбата срещу ННН риболова и твърдия му ангажимент за прилагане на 

ефективни мерки срещу ННН риболова; припомня усилията на ЕС за засилване на 

неговите международни действия срещу ННН риболов на двустранно, регионално и 

многостранно равнище, включително чрез продължаване на двустранния диалог с 

трети партньори, чрез използването на инструменти за проследяване на кораби и 

чрез осигуряването на по-голяма роля на важни международни агенции като 

Интерпол; призовава органите на държавите членки да подпомагат активно 

работата на Комисията за създаване на електронен инструмент за управление на 

сертификатите за улов; 

26. приветства постигнатия напредък от страна на ЕС по отношение на външното 

измерение на ОПОР; изтъква, че това измерение, включително международните 

споразумения и споразуменията за партньорство са важен инструмент за 

популяризиране на екологичните и социалните стандарти на ЕС и неговите 

разпоредби за борба срещу ННН риболова на международно равнище; 

27. отбелязва, че Инициативата за прозрачност в областта на рибарството (FITI) 
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наскоро прие своя световен стандарт; насърчава държавите да кандидатстват за 

FITI; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят тази инициатива; 

28. настоява международното управление на океаните да се прилага, наред с друго, по 

отношение на следните принципи: 

а) необходимост от предприемане на децентрализиран и регионализиран подход 

съобразно плановете за управление на рибарството; 

б) необходимост от приобщаващ подход, предназначен да осигури подходящото 

участие и подкрепа от множество междусекторни заинтересовани страни, 

включително представители на сектора на непромишления и дребномащабния 

риболов и социалните партньори на всички етапи на риболова, от планирането 

до прилагането на мерките, чрез консултативните съвети; 

в) необходимост от гарантиране на това, че становищата на консултативните 

съвети се интегрират в окончателните решения и действия; 

г) необходимост от извършване на оценки на въздействието върху околната среда 

и стратегиите, въз основа на данни, които са възможно най-точни, и на най-

добрите научни становища, като същевременно се гарантира социално-

икономическата и екологичната устойчивост, както и опазването и 

възстановяването на рибните запаси; 

д) необходимост от картографиране на морското дъно с цел да се въведе система за 

управлението и опазването на уязвими екосистеми; 

е) необходимост от поемане на водеща роля при укрепването на регионалните 

организации за управление на рибарството с цел подобряване на тяхната работа, 

включително чрез независими органи, така че да се гарантира, че техните 

препоръки са в пълна степен изпълнени и че устойчивостта е гарантирана; 

29. изтъква, че централната част на Северния ледовит океан не е обхваната от 

международните системи за опазване или управление; изтъква необходимостта от 

координиран подход от страна на Европейския съюз и държавите членки във връзка 

с предотвратяването на нерегламентиран риболов в Северния ледовит океан; 

30. призовава за по-голямо сътрудничество между регионалните организации за 

управление на рибарството (РОУР) и настоятелно приканва договарящите им се 

страни да гарантират, че са обезпечени с достатъчно ресурси и укрепени; 

31. призовава РОУР: 

а) да продължават да провеждат редовни независими прегледи на ефективността, 

както и да прилагат в пълна степен препоръките от тези прегледи на 

ефективността; 

б) в пълна степен да прилагат препоръките от Втората конференция за нов преглед 

на Споразумението на Организацията на обединените нации относно 

трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси; 
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в) да хармонизират мерките, по-специално за наблюдение, контрол, надзор и 

мерките за правоприлагане, включително чрез договаряне на възпиращи 

наказания и санкции; 

32. призовава ЕС да следва принципа на разпределянето на риболовните ресурси при 

отчитане на екологичното и социалното въздействие, потребностите от 

продоволствена сигурност, на развиващите се държави, както и техния стремеж към 

развитие на собствено рибарство, като същевременно се гарантира устойчиво ниво 

на риболов, което не води до превишаване на риболовния капацитет, в съответствие 

с целите, заложени в ЦУР 14; 

33. отбелязва огромното значение на осигуряването на точни данни в сектора на 

рибарството като съществена предпоставка за постигането на добро управление на 

океаните; подчертава, че подходящи и реалистични финансови ресурси трябва да се 

предоставят за гарантирането на тази цел; счита за необходимо да се подобрят 

сътрудничеството и координацията с международните партньори въз основа на 

примера на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда 

(EMODnet) и в съответствие с комюникето на Г-7 от Цукуба; 

34. очаква предложенията на Комисията за координиране на научните изследвания и 

дейностите по наблюдение на ЕС с международните партньори и за проучване на 

начини за подобряване на качеството на научните изследвания, наред с другото чрез 

разширяване на съществуващи инструменти и дейности на ЕС за научни 

изследвания и наблюдение, включително EMODnet, с цел изграждане на съвместна 

база данни, европейската програма за наблюдение на Земята („Коперник“), 

европейската глобална система за наблюдение на океаните (EuroGOOS) и 

инициативата за съвместно планиране „Здрави и продуктивни морета и океани“ (JPI 

Oceans), всички с цел създаване на международна мрежа на мореплавателските и 

морските данни; 

35. припомня, че една от целите на стратегия за „син растеж“ е подобряване на 

океанографските знания; призовава Комисията и държавите членки да предложат 

морски изследвания и научни партньорства с международни участници и да засилят 

вече съществуващите, като например „BLUMED“; 

36. призовава за пълно европейско правно разрешение и интегриране на иновативни, 

доказани и селективни техники за риболов, които да бъдат наблюдавани в тясно 

сътрудничество с научни организации и без национален протекционизъм; 

37. призовава към повече инвестиции в научни изследвания с цел постигане на по-

добро разбиране за нашите океани; отбелязва, че 95 % от тази сфера все още остават 

непроучени; 

38. изисква да не бъдат разрешени никакви дейности, като част от синята икономика, 

които носят икономически, социални или екологични вреди за непромишления и 

дребномащабния риболов, които са ключови сектори както за крайбрежните 

общности, така и по отношение на гарантирането на продоволствената 

независимост на народите; 

39. подкрепя продължаването на Декларацията от Голуей от 2013 г. и насърчава 
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установяването на подобно сътрудничество с други държави; 

40. подчертава значението на споделянето на научни изследвания и данни, получени в 

резултат на морските изследвания и технологии, с научни общности от други 

държави; изтъква, че насърчаването на по-нататъшни инвестиции в областта на 

морската наука в други трети държави, както и създаването на международни 

мрежи, където резултатите и информацията могат да се споделят, е изключително 

важно за развитието на по-устойчив риболов, за по-добро управление на морската 

среда и за решаване на общите проблеми на океаните; 

41. настоятелно призовава Съвета и Комисията да изготвят една стабилна 

многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г., в съответствие с целите, 

които трябва да бъдат приети; 

42. счита, че осигуряването на равнопоставени условия за риболовния флот на ЕС е от 

изключително значение, особено предвид високите екологични стандарти на ЕС и 

разпоредбите за устойчивост, които тези кораби трябва да прилагат; 

43. настоява ЕС да насърчава същите екологични стандарти за риболова в 

международните форуми, както и във всички двустранни сътрудничества, които 

трябва да бъдат спазвани от корабите на ЕС, така че да не поставя собствения си 

флот в неизгодно положение по отношение на икономическата устойчивост; 

44. отбелязва значението на биологичното разнообразие като крайъгълен камък на 

нашите океани, където то играе жизненоважна роля за запазването на 

производителността и функционалността на морските екосистеми; 
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