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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на включването на политиката в областта на рибарството 
и аквакултурата в интегрираната морска политика (ИМП) като цялостна 
политика, която не е подчинена на други политики, за да се даде възможно най-
целесъобразен отговор на загрижеността по отношение на опазването на 
околната среда и икономиката както на обществото като цяло, така и на самия 
сектор на рибарството;

2. потвърждава необходимостта от създаване на междусекторни инструменти на 
политиката, които да обхващат сектора на рибарството и аквакултурата и да 
могат, наред с другото, да оптимизират управлението на европейското морско 
пространство, да подобрят развитието на знанията за морето и да гарантират 
интегриран морски контрол;

3. настоява по-специално в ИМП да бъдат отчетени ограниченията и характерните 
особености, присъщи на сектора на рибарството и аквакултурата във връзка с 
използването на морската среда, и по-конкретно по отношение на наличието на 
подходящи места за извършването на тези дейности и необходимостта от 
опазване на морските местообитания чрез създаване на морски резервати и 
други мерки, предназначени за тази цел, като се отдели специално внимание на 
по-доброто планиране на научните изследвания и пълното интегриране на 
географското и климатичното разнообразие на всеки морски басейн;

4. подчертава по-конкретно жизненоважната необходимост от прилагане на 
мултидисциплинарни изследователски програми, разработени специално за 
правилното интегриране на всички дейности, провеждани в морска среда, във 
връзка именно с опазването на морските екосистеми и прилагането на нови 
технологии (по-селективни съоръжения за риболов, по-екологосъобразни 
двигатели, отглеждане на морски видове в плен и т.н.), които предлагат преки 
ползи за сектора на рибарството и аквакултурата;

5. счита, че засилването на регионалното сътрудничество е необходимо, за да се 
постигне устойчиво и по-ефективно управление на морските и крайбрежните 
ресурси, по-специално когато морското пространство води до пълна 
взаимозависимост на дейностите, какъвто е случаят с много морски басейни, 
като например Средиземно море или Балтийско море;

6. осъзнава, че определянето на граници между европейските страни, граничещи 
със Средиземноморието, и други средиземноморски страни, повдига сложни и 
чувствителни политически въпроси, които биха могли да попречат на 
разработването на една истинска интегрирана морска политика за региона, по-
специално по отношение на управлението на рибните запаси;

7. за тази цел призовава Европейския съюз да се бори в рамките на Съюза за 
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Средиземноморието за включване в програмата на тази нова международна 
организация на проекта за общ кодекс за добри практики в сектора на 
рибарството и аквакултурите;

8. призовава за обмен между институционалните участници в рамките на ИПМ и 
Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), като се извърши една 
желателна регионализация на тази политика, с цел освобождаване на потенциала 
за взаимодействие между ИПМ и ОПОР, по-специално във връзка с 
разработването на отделен подход за всеки  риболовен басейн;

9. призовава също така за подобряване на механизмите за сътрудничество между 
различните политики в рамките на ИМП, включително и ОПОР, по-специално 
въз основата на смесени консултативни органи, създадени във всяка държава-
членка, обединяващи участници от всички засегнати сектори и позволяващи по 
този начин действителен обмен между тези политики;

10. подчертава, че желанието ИМП да допринася за запазването на един 
жизнеспособен в икономическо и социално отношение европейски сектор на 
рибарството, който съдейства за опазване на околната среда и същевременно е 
източник на просперитет за участниците в него, ще спомогне също така за 
успеха на политиките на Общността в областта на заетостта и икономическото 
развитие, включително търговската политика, както и за снабдяването с 
качествени храни на Съюза, който изпитва сериозен недостиг в тази област;

11. изисква принципите за ефективност на ресурсите и устойчиво производство и 
потребление да бъдат включени в ИПМ;

12. подчертава, че рибарството и аквакултурата имат своето място в морската 
икономика и развитието на често отдалечените крайбрежни райони, чието 
икономическо, социално и екологично развитие ИМП трябва да подобри;

13. подчертава голямото значение на планирането на европейското морско 
пространство и използването му за крайбрежните райони, и по-специално за 
периферните райони, и изтъква необходимостта от защита на най-
чувствителните в екологично отношение морски биогеографски райони, като се 
даде възможност на сектора на рибарството за устойчива експлоатация на 
ресурсите;

14. потвърждава неотложната необходимост от намаляване на натиска върху 
морската среда, причинен от намиращите се на сушата източници, и по-
специално замърсяването от промишлени и селскостопански отпадъчни води и 
лошото управление на крайбрежните зони, в контекста на един интегриран 
екосистемен подход; освен това подчертава необходимостта от спешно 
създаване на мрежа от защитени морски зони;

15. подчертава важната роля на провеждането на целенасочени и интегрирани 
морски научни изследвания и насърчаването на иновациите, което ще допринесе 
за по-ефективно посрещане на нуждите на пряко заинтересованите страни и за 
запазване на морското биоразнообразие; призовава Комисията да разгледа 
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възможността за оказване на по-голяма подкрепа за приложните изследвания в 
рамките на Осмата рамкова програма, например чрез хоризонтална координация 
на съответните изследователски програми, по-подходящо финансиране или 
създаването на Европейски институт за морски изследвания;

16. призовава Комисията и държавите-членки незабавно да направят преоценка на 
рисковете, произтичащи от експлоатацията на офшорните сондажни платформи, 
офшорните вятърни паркове, добива на пясък и чакъл и други изискващи 
пространство практики, като вземат предвид по-слабата позиция на рибните 
стопанства, рибарите и крайбрежните общности;

17. настоятелно призовава секторът на рибарството да бъде включен в по-голяма 
степен и да участва по-активно в европейските морски клъстери;

18. подкрепя заявеното от Комисията намерение да финансира ИПМ с 50 милиона 
евро през следващите две години, с цел подпомагане на предишни проекти в 
областта на политиката, управлението, устойчивостта и наблюдението;

19. подчертава необходимостта от извършване на оценка на допълнителните 
финансови потребности на крайбрежните държавите-членки и, ако е 
необходимо, от отпускане на средства във връзка с морското наблюдение на 
европейските води;

20. подчертава факта, че финансирането на прилагането на ИМП трябва да бъде 
гарантирано в бюджета на Общността посредством пропорционални вноски от 
всички сектори, обхванати от тази политика, като се вземе предвид различната 
важност на отделните политики за бюджета на Съюза;

21. изисква да се отдели по-голямо внимание на информирането на гражданите на 
ЕС и да се гарантира реално участие на обществеността във всички аспекти на 
ИМП.
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