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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: 

А. като има предвид, че съгласно най-новия протокол към Споразумението за 

партньорство в областта на рибарството (СПОР), чийто срок на действие изтече 

на 31 декември 2016 г., беше отпуснат финансов пакет от 600 000 EUR годишно, 

от които 300 000 EUR бяха предназначени за подкрепа на политиката на 

Коморските острови в областта на рибарството с оглед насърчаване на 

устойчивостта и доброто управление на рибните ресурси в териториалните им 

води; 

Б. като има предвид, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов, засягащ 

крайбрежните райони на Коморските острови, има негативни последствия за 

местния риболов и биологичното разнообразие, застрашава доходите и поминъка 

на дребномащабните рибари и продоволствената сигурност и устойчивото 

развитие на Коморските острови и в крайна сметка води до увеличаване на 

бедността; 

В. като има предвид, че морските ресурси не са неограничени; като има предвид, че 

африканският континент губи всяка година милиарди долари поради незаконен, 

недеклариран и нерегулиран риболов, 

Г. като има предвид, че според Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) 

незаконният риболов възлиза на около 26 милиона тона риба годишно или повече 

от 15% от общия улов в световен мащаб; като има предвид, че незаконният 

прекомерен риболов подкопава възстановяването на рибните запаси, застрашава 

биологичното разнообразие, морската екосистема и продоволствена сигурност и 

причинява значителни икономически загуби; 

Д. като има предвид, че устойчивото управление на морските екосистеми е от 

решаващо значение за ограничаване на вредните последици от изменението на 

климата; като има предвид, че на 21-вата конференция на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата беше подчертана спешната 

необходимост от обръщане на тенденцията за свръхпроизводство; 

Е. като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) за първи път включват отделна цел, свързана с 

опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси 

(цел 14); 

1. запознат е с факта, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов 

представлява съществен икономически и екологичен проблем в целия свят, както 

в риболова в морски, така и в сладководни екосистеми, който застрашава 

устойчивостта на рибните запаси и продоволствената сигурност и биологичното 

разнообразие на световните океани; подчертава, че освен това незаконният, 

недеклариран и нерегулиран риболов подкопава усилията за управление на 

рибарството и представлява нелоялна конкуренция спрямо рибарите, по-

специално от непромишления риболовен флот, и спрямо други лица, които 
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действат в съответствие със закона, със сериозни социални, икономически и 

екологически последици; отбелязва, че високите нива на незаконен, недеклариран 

и нерегулиран риболов са по-чести в държави със слабо управление; 

2. подчертава, че развиващите се страни са особено уязвими на незаконен, 

недеклариран и нерегулиран риболов поради ограничените им възможности за 

контрол и наблюдение на техните води, което още повече дестабилизира 

управлението на техните риболовни дейности; подчертава, че незаконният, 

недеклариран и нерегулиран риболов лишава развиващите се страни от приходи и 

храна, особено когато тези дейности се осъществяват в същите риболовни райони, 

където оперират дребномащабните местни рибари; 

3. приветства политиката на ЕС на нулева толерантност по отношение на 

незаконния риболов в световен мащаб; 

4. изразява съжаление, че за разлика от секторната подкрепа, предоставяна по силата 

на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството, 

коморските органи не са предприели подходящи мерки, за да създадат 

национален регистър на риболовните кораби, нито са изготвили и приложили 

стабилен национален план за действие и правна рамка срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов, извършван във водите на Коморските 

острови или от кораби под техен флаг, което доведе до идентифициране на 

Коморските острови като несътрудничеща трета държава съгласно Регламента 

относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; 

5. изразява съжаление, че освен за липсата на капацитет на администрацията на 

Коморските острови за справяне с незаконния, недеклариран и нерегулиран 

риболов, Комисията е докладвала и за липсата на управление/недостатъчна 

политическа воля на националните органи на Коморските острови за 

сътрудничество; 

6. призовава за засилване на капацитета на развиващите се страни по 

административни въпроси, но също така и в картографирането и оценката на 

ресурсите; освен това призовава за мерки, които да им помогнат за изготвянето на 

надеждни и обективни статистически данни, което да допринесе за 

формулирането на политики и стратегии в икономическата сфера, както и по 

отношение на контрола и защитата на законния риболов; 

7. припомня, че съгласно СПОР, сключено с ЕС, и други международни 

инструменти, както и в рамките на изпълнението на Програмата до 2030 г. и ЦУР, 

Коморските острови имат задължението да зачитат принципите на доброто 

управление в сектора на рибарството и на отговорно рибарство, да поддържат 

рибните запаси и да опазват морската екосистема в своята изключителна 

икономическа зона; 

8. припомня по-специално ЦУР 14, цел 4, която цели да се регулира ефективно 

уловът и да се прекрати прекомерният улов, незаконният, недеклариран и 

нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да се осигури 

прилагане на научнообосновани планове за управление, за да се възстановят 

рибните запаси във възможно най-кратък срок, най-малко до нива, които могат да 
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осигурят максимален устойчив улов съобразно биологичните им характеристики; 

9. призовава Комисията да преследва своя политически и секторен диалог относно 

рибарството с органите на Коморските острови, който да доведе до изпълнението 

от страна на Коморските острови на разпоредбите на Регламента за незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов и в крайна сметка до изваждането на тази 

страна от списъка на неоказващи сътрудничество държави; междувременно 

призовава подпомагането на Коморските острови по други финансови 

инструменти на ЕС да бъде преориентирано така, че населението да не плаща 

разходите за това състояние на нещата; 

10. подчертава, че на контролните органи в областта на риболова в целия свят следва 

да се предоставят достатъчно ресурси (човешки, финансови и технологически), за 

да им се даде възможност да приложат изцяло законовите и подзаконовите актове 

в областта на рибарството; 

11. е убеден, че борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 

изисква многостранен подход и до голяма степен зависи от съгласувана реакция 

на международно равнище, включително от държави на знамето, крайбрежни 

държави, пристанищни държави и държави на пазара; счита, че тази реакция 

следва да се основава на еднакво прилагане на международното право и 

регламенти относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и на 

обмен на обстойна и точна информация; призовава международната общност да 

предприеме подобни мерки като приетите от ЕС, с цел затваряне на пазарите за 

риба, уловена по незаконен, недеклариран и нерегулиран начин. 
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