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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. Припомня, че на 13 юли 2011 г. Комисията предложи мащабна реформа на общата 
политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР), която представлява ключов 
компонент на настоящата водеща инициатива „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, като се има предвид, че основната й цел е да гарантира устойчивото 
експлоатиране на живите морски ресурси;

2. изтъква, че в пакета за реформата на ОПОР Комисията предлага да въведе подход 
на максимален устойчив улов, с цел увеличаването на рибните запаси до 
здравословни равнища и поддържането им в здравословни условия; призовава 
Комисията да поясни подхода на максимален устойчив улов, по-специално що се 
отнася до многовидовите рибни запаси;

3. счита, че стремежът в дългосрочен план следва да бъде да се даде възможност на 
рибните запаси да се възстановят до равнища, които могат да надхвърлят 
максималния устойчив улов и да генерират максимална икономическа доходност на 
устойчива и дългосрочна основа, поради което призовава Комисията да предприеме 
при необходимост съответните проучвания, след което да внесе предложения въз 
основа на настоящите предложения за реформа на ОПОР и да премине към по-
напреднала от екологична и икономическа гледна точка позиция;

4. изразява съгласието си с виждането на Комисията, изложено в пакета за реформата 
на ОПОР, според което практиката на изхвърляне на нежеланата риба извън борда 
представлява разхищаване на ресурси; изтъква обаче, че с оглед подобряване на 
положението е необходимо да бъдат проведени консултации с рибарите и други 
заинтересовани страни, за да бъдат намерени решения, приспособени към 
реалността на техните условия на труд; призовава Комисията да засили мерките за 
опазване на експлоатираните прекомерно рибни запаси, за да се гарантира, че 
дейността на риболовната промишленост на ЕС е устойчива от екологична, 
икономическа и социална гледна точка;

5. признава, че свръхкапацитетът на риболовния флот остава едно от основните 
препятствия пред постигането на устойчиво рибно стопанство; при все това счита,
че настоящото предложение на Комисията за въвеждане на прехвърляеми 
риболовни концесии като средство за намаляване на риболовния капацитет и 
повишаване на икономическата жизнеспособност на рибарството, без последствия 
за данъкоплатеца, остава много спорно, по-специално в светлината на 
последствията за морските екосистеми и за икономиката на сектора, свързани с 
възможното концентриране на риболовния капацитет в ръцете на органичен брой 
действащи лица;

6. изтъква социалното и икономическо значение на дребномащабната крайбрежна 
флота в някои региони и призовава за специфични мерки в подкрепа на 



PE467.080v02-00 4/5 AD\889782BG.doc

BG

екологичния, интелигентен и приобщаващ растеж, които да допринасят за устойчив 
риболов и аквакултура със слабо отрицателно въздействие;

7. изтъква, че риболовната флота на ЕС е основен потребител на изкопаеми горива, 
както и че е необходимо да се постигне по-нататъшен напредък в областта на 
екодизайна, по-специално с оглед разработването на по-ефикасни и чисти двигатели 
за риболовните съдове; 

8. припомня, че водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите 
обхваща също така защитата на екосистемите; във връзка с това изтъква 
необходимостта от повече усилия в научноизследователската и развойна дейност, с 
цел разработването на риболовни съоръжения, позволяващи по-селективен улов и 
от евентуални синергии между управлението на запасите и опазването на 
защитените видове;

9. подчертава, че външните дейности на ЕС, по-специално външните търговски 
взаимоотношения, трябва да съответстват на принципите и целите на ОПОР и да 
осигуряват равнопоставеност за секторите на рибарството и аквакултурата на 
държавите членки.
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