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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. приканва Комисията и развиващите се страни, предвид трансграничното измерение 
на риболовната дейност и миграционния характер на някои видове, да помислят за 
въвеждането на регионален подход в опазването и експлоатацията на риболовната 
дейност;

2. припомня изискването за съответствие между политиките на ЕС и целите за 
развитие, както е предвидено в член 208 на ДФЕС;

3. приветства ангажимента на Комисията да въведе ново поколение споразумения за 
устойчив риболов (СУР), които да насърчават опазването на ресурсите, устойчивото 
развитие на околната среда, доброто управление и ефективността на секторната 
подкрепа в държавите партньори посредством укрепване на действащите условия;

4. желае СУР да допринесат в по-голяма степен за интеграцията на развиващите се 
страни в световната икономика, да насърчават инвестициите и развитието на 
местния частен сектор, включително на малките предприятия и дребномащабния 
риболов, като подкрепят по-специално дейностите в областта на преработката и 
търговията;

5. призовава Комисията да гарантира, че пакетът за секторно подпомагане в рамките на 
СУР подкрепя целите на сътрудничеството за развитие на ЕС и е в съответствие с 
националния план за развитие на държавата, подписала споразумението; настоява 
въпросният пакет да не заменя сътрудничеството в областта на риболова, 
предвидено в други споразумения или инструменти за сътрудничество, а да го 
допълва по последователен начин;

6. приканва Комисията и държавите партньори да насърчават участието на местните 
общности и гражданското общество в дискусиите, свързани със СУР, както и в 
мерките по прилагането и контрола, за постигане на прозрачност, ангажираност и 
добро управление;

7. настоява Комисията системно да оповестява резултатите от проучванията на 
въздействието, които са в основата на СУР и на протоколите, както и на докладите за 
прилагането на въпросните споразумения.


