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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. подчертава, че нито една държава не може да се справи сама със загубата на 
биоразнообразие, особено в морските екосистеми, и че правителствата на 
държавите членки трябва да си сътрудничат и да координират усилията си по-
ефективно, за да се справят с този глобален проблем; подчертава, че ревностното 
осъществяване на политиката в областта на биоразнообразието е от полза както за 
обществото, така и за икономиката;

2. посочва, че по време на Световната среща на върха за устойчивото развитие, 
проведена в Йоханесбург през 2002 г., държавните и правителствени глави поеха 
ангажимент за поддържане или възстановяване на рибните запаси до равнища над 
тези, при които може да се получи максимален устойчив улов, до 2015 г., както е 
предвидено в пакета от реформи на общата политика в областта на рибарството, 
предложен от Комисията;

3. призовава Комисията да разработи допълнително подхода за максимален устойчив 
улов, като вземе предвид всички аспекти на рибните популации, по-специално 
размера, възрастта и репродуктивния статус, разгледа въпроса за многовидовите 
запаси, и като вземе предвид взаимодействията между екосистемите;

4. подчертава важността на научните консултации, основаващи се на надеждни и 
достатъчни данни, за ефективното и устойчиво управление на рибарството; 
подчертава необходимостта от данни за широк обхват от параметри за екосистеми, 
за да развие един подход към рибарството, основаващ се на екосистеми, и призовава 
държавите-членки сериозно да ускорят своите усилия в събирането и 
предоставянето на такива данни;

5. приветства новата стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г., по-специално 
цел 4 относно оптималното управление на рибните запаси;

6. приветства поемането на ангажимент за избягване на съпътстващия улов на 
нежелани видове, за запазване на уязвимите морски екосистеми и за прекратяване 
на изхвърлянето на риба;

7. призовава Комисията и държавите членки да приложат и финансират изцяло тази 
нова стратегия, като гарантират, че всяка мярка по финансиране от ЕС е съвместима 
с биоразнообразието и законите за опазване на водите;

8. подчертава, че постигането на шестте цели от новата стратегия на ЕС за 
биоразнообразието до 2020 г. зависи от съответствието с вече установените от ЕС 
правила и от правилното управление на съответните инициативи и програми, по-
специално мрежата за защитени зони Натура 2000 и програмата LIFE +; призовава 
за адекватно финансиране за зоните по Натура 2000 през новия финансов период;
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9. подчертава, че действителната проверка на ангажимента на ЕС за постигане на 
целта за биоразнообразието и действителният ключ към този въпрос не е тази нова 
стратегия, а по-скоро предстоящите реформи на общата селскостопанска политика и 
общата политика в областта на рибарството и на многогодишната финансова рамка; 
освен това посочва, че неподходящата степен, в която опазването на 
биоразнообразието беше интегрирано в другите политики на ЕС, бе причина за 
неуспеха на първата стратегия;

10. призовава Комисията да разработи надеждни показатели за устойчивостта на 
околната среда, включително устойчивостта на морската среда и крайбрежните 
региони, с цел да се направи оценка на напредъка спрямо общата цел за опазване на 
биоразнообразието;

11. счита че съхранението на морското биоразнообразие трябва да бъде разгледано на 
най- високо равнище на срещата на върха „Рио + 20“ в Рио де Жанейро през юни 
2012 г.;

12. приветства резолюцията на Общото събрание на ООН за осигуряване на 
устойчивост на риболова в света, приета на 6 декември 2011 г., която подчертава 
необходимостта от спешни действия в усилията за постигане на устойчиво 
използване на световните океани и морета;

13. приветства плана, представен през ноември 2011 г. и разработен от четири агенции 
на ООН (ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и ММО), имащ за цел насърчаването на 
държавите да подновят своя ангажимент за ограничаване на влошаването на 
състоянието на океаните и за справяне с такива заплахи като прекомерната 
експлоатация на рибните запаси, замърсяването и намаляването на 
биоразнообразието;
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