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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. счита, че риболов, който зачита приетите на международно, регионално и 
национално равнище мерки и се основава на отговорно и устойчиво използване на 
ресурсите, е в полза на икономическия растеж и създаването на работни места –
както в рамките на ЕС, така и в развиващите се страни, а незаконният, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов има драматично въздействие на 
икономическо, социално и екологично равнище, и че последствията от него са още 
по-вредни за развиващите се страни, тъй като пречат на осъществяването на Целите 
на хилядолетието за развитие (ЦХР), и по специално цели 1, 7 и 8.

2. подчертава трансграничния характер на риболовната дейност и необходимостта, с 
цел борба срещу ННН риболова, от сътрудничество както на двустранно, така и на 
многостранно равнище, за да се прилагат от всички по прозрачен, 
недискриминационен и справедлив начин мерките за борба с ННН риболова, като 
същевременно се отчита финансовият, техническият и човешкият капацитет на 
развиващите се страни, и по-специално капацитетът на малките островни държави;

3. приветства, в тази връзка, приемането от ФАО през ноември 2009 г. на 
Споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяване, 
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и 
приканва съответно международната общност да ратифицира това споразумение в 
най-кратки срокове;

4. призовава Комисията да осигури съгласуването на политиките си, така че 
политиката за развитие, която се бори срещу бедността, да е неразделна част от 
политиката на ЕС за борба с ННН риболова, наред с екологичните и търговските 
аспекти;

5. подчертава пряката връзка между ННН риболова и равнището на управление на 
дадена държава и призовава за това, всяка мярка за външна помощ да се 
придружава от твърдата политическа воля на държавата бенефициент да забрани 
ННН риболова в своите води и в по-общ план да подобри управлението в сектора 
на рибарството;

6. призовава Комисията да увеличи в необходимата степен финансовия пакет за 
сектора на рибарството в споразуменията, които сключва с развиващите се страни, 
за да могат тези страни да укрепят своя институционален, човешки и технически 
капацитет за борба с ННН риболова и по този начин да спазват по-добре мерките 
на световните и регионалните организации за управление на рибарството и 
европейското законодателство;

7. подчертава необходимостта от участието на гражданското общество и от 
увеличаване на отговорността на предприятията в сектора на рибарството, за да 
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следят за спазването на законните начини на риболов и да си сътрудничат с 
органите в борбата срещу ННН риболова, в рамките на социалната и екологичната 
отговорност на предприятията.


