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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва комисията по външни работи и комисията по 
международна търговия, като водещи комисии, да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

А. като има предвид, че настоящите преговори ще бъдат от решаващо значение за 
бъдещето на държавите членки и на Обединеното кралство и че в този контекст 
риболовът и управлението на живите морски ресурси, както и опазването и 
възстановяването на екосистемите, са въпроси от основно значение; като има 
предвид, че секторът на рибарството представлява пряко и непряко стотици 
хиляди работни места, осигурява поминък на много крайбрежни зони и 
крайбрежни общности, които се борят с демографския спад, допринася за 
безопасна и здравословна храна за милиони потребители и насърчава силен 
екологичен модел;

Б. като има предвид, че от почти 50 години насам общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) предоставя възможност за създаването във всички 
заинтересовани държави членки на подобрени условия за развитие на рибарството 
и устойчиво управление на ресурсите; като има предвид, че поради това, 
вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, е необходимо да се 
постигне споразумение, за да се гарантира икономическата жизнеспособност на 
сектора на рибарството, продължаването на съществуващите риболовни дейности, 
както и опазването на видовете и защитата и възстановяването на биологичното 
разнообразие;

В. като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/2403 от 12 декември 2017 г. относно 
устойчивото управление на външните риболовни флотове1 отбеляза значителна 
крачка напред по отношение на прозрачността и отчетността в областта на 
рибарството в световен мащаб, което следва да бъде отразено в бъдещото 
споразумение;

Г. като има предвид, че съществуващите исторически, географски и екосистемни 
връзки между ЕС и Обединеното кралство създават силна взаимозависимост 
между страните както по отношение на риболовните дейности и дейностите, 
свързани с аквакултурите и в секторите на преработката и търговията с тези 
продукти, така и по отношение на защитата на споделяните морски екосистеми; 
като има предвид, че понастоящем Обединеното кралство и ЕС споделят 97 
запаса, за които се прилага общ допустим улов (ОДУ); като има предвид, че от 
тези гледни точки липсата на споразумение би причинила непосредствени и 
значителни вреди на всички заинтересовани лица и в крайна сметка – на 
гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, както и на споделяните морски 
екосистеми; като има предвид, че освен това което и да е споразумение следва да 
цели избягването на икономически сътресения за рибарите от Съюза и 
Обединеното кралство, които са осъществявали риболовни дейности във водите 
на Обединеното кралство;

1 ОВ L 347, 28.12.2017 г, стр. 81.
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1. потвърждава, че не може да бъде сключено всеобхватно споразумение, 
включително в сферата на търговията, между ЕС и Обединеното кралство, ако то 
не включва пълно, балансирано и дългосрочно споразумение в областта на 
рибарството и свързаните с него въпроси, което да укрепва продължаването на 
достъпа до водите, ресурсите и пазарите на заинтересованите страни при 
оптимални условия, както и на съществуващите риболовни дейности;

2. отново потвърждава, че споразумението в областта на рибарството трябва да има 
пряка връзка с текущите преговори за икономическо партньорство, по-специално 
в областта на търговията, и следователно не може да бъде отделено; подчертава, 
че въпросът за свободния достъп до водите и пристанищата е неразривно свързан 
с въпроса за свободната търговия и достъпа на продукти от риболов от 
Обединеното кралство до пазара на ЕС;

3. припомня, че както рибата, така и замърсяването не се спират от политическите 
граници и ще продължат да се разпространяват във всички морски басейни;  
подчертава, че екосистемите са взаимосвързани;

4. припомня, че най-голямата взаимна полза ще бъде постигната чрез закрила на 
споделяните екосистеми и устойчиво управление на тяхната експлоатация, чрез 
укрепване на съществуващия реципрочен достъп до водите и рибните ресурси с 
цел укрепване на съществуващите риболовни дейности, както и чрез определяне 
на общи, последователни, ясни и стабилни принципи и правила, като се даде 
възможност за взаимно отворен достъп за рибните продукти и продуктите от 
аквакултури до пазарите, без да се предизвиква икономическо или социално 
напрежение чрез небалансирана конкуренция; настоява в рамките на бъдещото 
споразумение да има предпазна клауза, в която да се посочва, че всяко нарушение 
на клаузите за взаимен достъп до водите и ресурсите ще доведе до 
преустановяване на преференциалните тарифи за стоки от Обединеното кралство 
на пазара на ЕС;

5. подчертава необходимостта от това в предложението за проект на споразумение 
да бъдат включени процентите на разпределение, които понастоящем се прилагат 
за споделяните запаси между двете страни в приложението FISH-2 (разпределяне 
на възможностите за риболов) в съответствие с действащия принципа на 
относителна стабилност. фактът, че процентите от запасите, които трябва да бъдат 
споделяни между двете страни, са оставени празни, може да се разглежда като 
първоначална концесия за Обединеното кралство, снижаваща целите на 
настоящия мандат;

6. призовава страните да поддържат съществуващите дялове от квотите и 
стабилното и постоянно разпределение на правата за риболов; подчертава 
значението на дългосрочното управление на ресурсите въз основа на съответствие 
с принципите на ОПОР, като например максималния устойчив улов (МУУ) и 
техническите мерки, регионалните инструменти за управление, като например 
многогодишни планове за Северно море и за западните води и Рамковата 
директива за морска стратегия, които до момента допринасяха за подобряването 
на състоянието на рибните запаси в полза на флотовете както на държавите – 
членки на ЕС, така и на Обединеното кралство;
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7. припомня, че Обединеното кралство участва в подготовката и изпълнението на 
многогодишните планове за всеки морски басейн, по-специално за Северно море 
и за западните води, както и че тези многогодишни планове бяха изготвени 
предвид държавите членки по онова време, включително Обединеното кралство, и 
че поставените цели следват най-добрите налични научни познания и ОПОР;

8. заявява повторно, че пълното прилагане на ОПОР даде важни положителни 
резултати, както във връзка с увеличаването на броя на запасите, експлоатирани в 
рамките на максималния устойчив улов, така и по отношение на начина, по който 
многогодишните планове допринесоха за биологичната и икономическата 
устойчивост с ползи за съответните риболовни общности;

9. подчертава, че споразумението трябва да гарантира, че техническите мерки или 
защитените морски зони са реципрочни, недискриминационни и пропорционални 
и не представляват средство за фактическо изключване на корабите на ЕС от 
териториалните води на Обединеното кралство; подчертава, че когато са 
създадени защитени морски зони, всички заинтересовани лица, включително и 
европейските рибари, участват в управлението и наблюдението на тези зони в 
съответствие с препоръките на Международния съюз за опазване на природата; 
настоява за това споразумението да не може да води до снижаване на 
екологичните и социалните стандарти на ЕС;

10. настоятелно призовава Комисията да включи разпоредби относно 
предотвратяването и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) 
риболов в рамките на водите на Съюза и на Обединеното кралство;

11. настоява за това продуктите от риболов и аквакултури на Обединеното кралство, 
които влизат на вътрешния пазар, да спазват същите екологични, социални, 
санитарни и фитосанитарни стандарти, както продуктите от риболов и 
аквакултури на ЕС, за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция 
между продуктите от риболов и аквакултури на Обединеното кралство и на ЕС, 
както и да се гарантира защитата на потребителите в Европа;

12. подчертава необходимостта от подходящо сътрудничество и механизми за 
консултации, от общ научнообоснован подход и от гаранции, че Обединеното 
кралство ще продължи да допринася за събирането на данни и научната оценка на 
запасите като основа за бъдещи решения за съвместно управление на рибарството 
във всички споделяни морски басейни; настоятелно призовава страните да 
продължат своето активно и лоялно сътрудничество в областта на контрола върху 
рибарството и борбата с ННН риболов;

13. отбелязва намерението на Обединеното кралство да договори с Норвегия отделно 
рамково споразумение в областта на рибарството; припомня, че Норвегия е член 
на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Европейската асоциация 
за свободна търговия (ЕАСТ), като това членство включва права и задължения по 
отношение на сектора на рибарството и рибните продукти, когато става въпрос за 
достъп, наред с другото, до пазара на ЕС;

14. подчертава значението на включване в споразумението на позоваване относно 
задължението за сътрудничество в рамките на крайбрежните държави, 
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предвидено в международното право, което е от съществено значение за мерките 
за управление на рибарството и за устойчивостта на споделяните запаси;

15. счита, че разпоредбите на всяко споразумение в областта на рибарството следва 
да бъдат подкрепени от механизми за уреждане на спорове и да включват 
коригиращи мерки като част от общото управление на регулирането на бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство.

16. припомня положените усилия за сключване на споразумение относно рибарството 
в срок до 1 юли 2020 г.; отбелязва със съжаление, че кризата с коронавируса, или 
иначе казано избухването на епидемията от COVID-19, нарушава нормалния ход 
на преговорите между Обединеното кралство и ЕС; поради това призовава 
страните да бъдат гъвкави и да вземат възможно най-скоро решение за 
удължаване на преходния период в съответствие с член 132 от Споразумението за 
оттегляне, за да се осигури сигурност за сектора;

17. счита, че в случай че се постигне съгласие за удължаване на преходния период, 
настоящото разпределение на общия допустим улов (ОДУ) и на квотите следва да 
бъде съответно удължено, за да се осигури правна сигурност за сектора на 
рибарството;

18. при все това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да се 
подготвят за всички сценарии – както за удължаването на преходния период, така 
и за липсата на споразумение, и да разработят необходимите мерки за подкрепа на 
сектора, както и регулаторните рамки, подходящи за всеки от двата сценария;

19. и накрая, призовава преговарящите страни да положат всички усилия, за да 
постигнат възможно най-скоро съгласие относно разпоредбите за рибарството за 
всички съответни споразумения между Обединеното кралство и ЕС, за да могат те 
да бъдат въведени навреме, така че да бъдат използвани за определяне на 
възможностите за риболов за първата година след преходния период.
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