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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. припомня, че съществува остра нужда от коренна реформа на общата политика на 
ЕС в областта на рибарството (ОПОР) поради неизпълнение на нейните цели както 
в рамките на ЕС, така и извън него, през тридесетте години, през които тя се 
изпълнява;

2. подчертава, че устойчивият риболов, насочен към възстановяване и поддържане на 
запасите значително над равнищата, които могат да доведат до максимален 
устойчив улов, ще донесе огромни екологични, социални и икономически 
преимущества, тъй като околната среда ще се унищожава в по-малка степен, 
риболовните общности ще имат сигурно бъдеще и рибарският сектор ще бъде 
печеливш, без да му се налага да зависи от публично подпомагане, за да оцелее;

3. припомня, че световните океани не само осигуряват храна, продоволствена 
сигурност и препитание на 500 милиона души по света, както и поне 50 % от 
животинските протеини на 400 милиона души в най-бедните държави чрез 
рибарството, но също така са изключително важни за смекчаване на последиците от 
изменението на климата, осигуряват транспорт и са естествена среда за около 90 % 
от биологичните видове на планетата;

4. изразява загриженост относно силната зависимост на пазарите на ЕС от вноса на 
рибни продукти и продукти от аквакултури, тъй като 60 % от всички рибни 
продукти, използвани в ЕС, представляват внос от развиващите се страни; 
подчертава, че най-добрата възможност за намаляване на зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на европейските рибни запаси на равнище 
значително над това, при което е възможно осъществяването на максимален 
устойчив улов;

5. подчертава, че вносните рибни продукти и продукти от аквакултури следва да бъдат 
обект на същите екологични и социални стандарти като вътрешното европейско 
производство и счита, че развиващите се страни ще имат нужда от финансова и 
техническа помощ, за да достигнат посочените стандарти;

6. възразява срещу приемането на схеми за прехвърляеми риболовни концесии в 
регионалните организации за управление на рибарството и в международни води, 
тъй като това би могло сериозно да ограничи бъдещите амбиции на настоящите 
развиващи се страни по отношение на развитието на собствените им рибарски 
сектори;

7. отново потвърждава основното условие за излишъка съгласно Конвенцията на ООН 
по морско право при оценяването на рибните запаси във водите на трети страни; 
подчертава значението на правилното и научно установяване на излишъка; 
подчертава, че ОПОР трябва да осигури прозрачността и обмена на цялата 
необходима информация между ЕС и третите партньорски държави относно общото 
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риболовно усилие за съответните запаси на националните и по целесъобразност, на 
чуждестранните риболовни съдове;


