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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. изразява съгласие с предложения от Комисията вариант на нова водеща цел за 2020 
г., а именно „спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистемни 
услуги в ЕС до 2020 г. и възстановяването им в рамките на осъществимото, както и 
увеличаване на приноса на ЕС към предотвратяването на загубата на световното 
биологично разнообразие“;

2. подчертава, че прекратяването на загубата на биологично разнообразие е от 
изключително значение за оцеляването на риболовните общности, които са 
засегнати неблагоприятно от намаляването на рибните запаси, причинено от 
различни човешки дейности;

3. счита, че опазването на морското биологично разнообразие е от съществено 
значение, тъй като води до повишена устойчивост на екосистемите и наред с 
другото, по този начин спомага за ограничаване на въздействието от изменението на 
климата;

4. призовава следователно Комисията да предприеме специални мерки за защита на 
морските видове и местообитания, които са най-уязвими спрямо изменението на 
климата, като гарантира също така, че предприетите действия с оглед адаптиране 
към изменението на климата или намаляване на неговото въздействие нямат 
неблагоприятно въздействие върху морското биологично разнообразие;

5. призовава Комисията да приеме модел на мрежа от защитени морски зони, 
позволяващ съвместяването на опазването на околната среда с практикуването на 
устойчив риболов; приканва Комисията да докладва редовно относно напредъка, 
постигнат от държавите-членки при прилагането на директивите за дивите птици и 
местообитанията, по-специално по отношение на създаването на мрежата „Натура 
2000“ в морската среда, тъй като понастоящем по-малко от 10% от защитените 
зони са морски територии, а така също и относно задълженията за докладване и 
наблюдение на държавите-членки;

6. заявява, че основните инструменти за постигане на целите, свързани с 
биологичното разнообразие на морската среда, в допълнение към директивите за 
местообитанията и за дивите птици, са Рамковата директива за водите по 
отношение на крайбрежните води и Рамкова директива 2008/56 за морска стратегия 
по отношение на всички морски води;

7. счита, че държавите-членки трябва да имат възможност да предприемат инициативи 
извън рамките на действията, изисквани по силата на законодателството на ЕС, 
които да са насочени към опазване на морското биологично разнообразие;

8. счита, че досегашните усилия за намаляване до минимум и премахване на 
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страничния улов на млади екземпляри, нецелеви видове риба, морски бозайници, 
костенурки и птици в европейския сектор на рибарството, като цяло са 
недостатъчни;

9. счита, че намаляването на изхвърления улов трябва да бъде основна цел на ОПОР и 
призовава Комисията да установи причините за изхвърления улов и да разработи 
специфични решения за всяко риболовно стопанство, по-специално чрез въвеждане 
на квоти за няколко вида или квоти за биомаса чрез подбор на съоръженията, като 
всеобща употреба на мрежи с квадратни бримки, и чрез пространствено управление 
на запасите;

10. припомня, че рибарството има съществена роля от икономическа и социална гледна 
точка за устройството на крайбрежието, както и от екологична гледна точка с оглед 
на морските екосистеми; счита, че ОПОР не трябва да възпрепятства, а да улеснява 
спазването на законодателството относно биологичното разнообразие от страна на 
държавите-членки, по-специално установяването на подходящи мерки за защита в 
морските територии от „Натура 2000“;

11. отбелязва, че законодателството на ЕС относно биологичното разнообразие 
предвижда по-малка степен на защита за морските видове и местообитания, в 
сравнение със сухоземните видове и местообитания, и поради тази причина 
призовава Комисията да извърши оценка на слабостите в законодателството и 
неговото прилагане и да разработи защитени морски зони, в които икономическите 
дейности, в това число риболовът, са предмет на засилено екосистемно управление;

12. отбелязва освен това, че различните конвенции за регионалните морета в ЕС, като 
Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически 
океан (OSPAR), Конвенцията за защита на морската среда в зоната на Балтийско 
море (HELCOM), Конвенцията от Барселона за защита на Средиземно море от 
замърсяване, предоставят важна рамка за защита на морските екосистеми;

13. припомня на Комисията и на държавите-членки, че директивата за морската 
стратегия не ограничава използването на защитените морски територии до „Натура 
2000“; поради това изисква от държавите-членки и Комисията да вземат предвид и 
да създадат връзки между всички защитени морски зони, включително 
определените за такива съгласно регионалните морски конвенции, с цел създаване 
на съгласувана и цялостна мрежа;

14. изтъква факта, че най-важният показател за добро състояние на околната среда е 
съхраняването на морското биологично разнообразие;

15. подчертава потенциала за подобряване на практика на морското управление след 
въвеждането чрез Рамковата директива за морска стратегия на нови механизми за 
по-добра координация между защитените морски зони и мерките в областта на 
рибарството;

16. призовава Комисията да интегрира екосистемния подход, който вече е възприет от 
Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морската стратегия, във 
всички политики на ЕС, които засягат морското разнообразие; подчертава освен 
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това, че свързаните с екосистемите услуги включват, но не се ограничават до 
съхраняване и улавяне на въглерод от естествените екосистеми;

17. подчертава необходимостта от допълнителни действия в областта на 
интегрираното управление на крайбрежните зони и морското пространствено 
планиране, тъй като те биха могли да бъдат важни елементи от екосистемен 
подход, основан на общо участие, като гарантират опазването и устойчивото 
управление на морските и крайбрежните ресурси и съблюдават естествените 
процеси и капацитета на натоварване на екосистемите;  

18. счита, че регионалните организации за управление на рибарството носят 
отговорност за управлението на сектора рибарство и се явяват гаранти за 
отговорния риболов в открито море; счита, че следователно е от съществено 
значение да се укрепят техните правомощия, по-специално относно мерките по 
контрол и възпиращите санкции, и че регионалните организации за управление на 
рибарството са тези, които на първо място трябва да управляват запасите на някои 
морски видове от търговска значимост и да налагат използването на сертификати за 
улов;

19. призовава Комисията да действа с най-висока степен на амбиция за възстановяване 
на биологичното разнообразие и естествените екосистеми в по-широките рамки на 
морската среда в ЕС; подчертава освен това, че усилията за възстановяване биха 
могли да бъдат значителен източник на заетост за крайбрежните общности;

20. призовава ЕС да гарантира запазването на обективността на европейско и глобално 
равнище; изтъква освен това необходимостта от запазване и разширяване на 
обхвата на принципа „замърсителят плаща“, както и на принципа за възстановяване 
на разходите в пълен размер

21. призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждането на национални или 
секторни цели за намаляването на последиците за биологичното разнообразие, 
както и загубата на биологично разнообразие;

22. призовава Комисията да гарантира, че осведомеността и участието на всички 
сектори от обществото и широката общественост са включени във визията на ЕС за 
биологичното разнообразие след 2010 г.;
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