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Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по рибно 
стопанство да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 12 юни 
2020 г. комисията по рибно стопанство реши да представи това становище под формата 
на писмо.

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

С уважение,

Пиер Карлескинд
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че новата промишлена стратегия за Европа, публикувана от 
Комисията на 10 март 2020 г. (COM(2020)0102), има за цел да определи 
амбициозна европейска регулаторна рамка за пълно разгръщане на потенциала на 
европейската промишленост с цел постигане на екологичния и цифровия преход 
на ЕС, като същевременно се насърчава неговата конкурентоспособност в 
международен план;

Б. като има предвид, че секторите на рибарството и аквакултурите и целите им 
вериги за създаване на стойност се състоят от многобройни МСП и подкрепят 
хиляди работни места, а това ги превръща в неразделна част от европейската 
промишленост, която съответно трябва да допринася за цифровия и екологичния 
преход и да извлича ползи от него;

В. като има предвид, че в своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно 
международното управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите 
океани в контекста на Целите за устойчиво развитие за 2030 г.1 Парламентът 
призова за мораториум върху дълбоководния добив на полезни изкопаеми;

Г. като има предвид, че кризата с COVID-19 оказа значително въздействие върху 
секторите на рибарството и аквакултурите и върху всички свързани с тях отрасли 
– от търговията с риба до дистрибуцията и преработката; като има предвид, че 
много рибари, рибовъди, преработватели, търговци на дребно и дистрибутори 
бяха принудени да намалят или прекратят дейността си по причини, свързани с 
общественото здраве, но също и поради рязък спад в търсенето на морски храни и 
продукти от аквакултури, особено поради срива на мрежи за обществено хранене 
(HORECA); като има предвид, че това оказа въздействие върху цялата риболовна 
промишленост не само поради липсата на суровини, но и поради факта, че 
промишлеността трябваше бързо да адаптира производствените си методи към 
новите санитарни мерки, за да може да запази дейността си и да осигури основни 
стоки за населението в толкова критичен момент, и като има предвид, че 
производителите и преработвателите бяха принудени да намерят нови доставчици 
и алтернативни пазарни възможности;

1. счита, че секторите на рибарството и аквакултурите, целите им вериги за 
създаване на стойност и всички други сектори, свързани с тях, трябва да бъдат 
включени в новата промишлена стратегия за Европа, за да се гарантира, че 
допринасят за екологичния и цифровия преход и извличат ползи от него, като се 
отчитат специфичните характеристики на тези сектори, и за да се подобри тяхната 
конкурентоспособност и икономическа стабилност; подчертава ключовата роля на 
секторите на рибарството и аквакултурите за гарантиране на независимостта на 
Съюза в областта на промишлеността и храните;

2. призовава за нова промишлена стратегия за Европа, която да допринася за 
екологичния и цифровия преход на секторите на рибарството и аквакултурите и 
на други отрасли, свързани с екосистемите на рибарството и аквакултурите, и 

1 ОВ C 458, 19.12.2018 г., стр. 9.
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която да намалява техния екологичен отпечатък и въздействието им върху 
биологичното разнообразие;

3. призовава Комисията да включи секторите на рибарството и аквакултурите, 
включително дистрибуцията и преработката, в плана на Съюза за възстановяване, 
който трябва да се прилага заедно с въвеждането на амбициозни политики в 
областта на промишлеността, околната среда и цифровите технологии; припомня 
значението на секторите на рибарството и аквакултурите по отношение на 
работните места, включително висококвалифицираните работни места, и по 
отношение на доходите за много крайбрежни райони и общности;

Екологичен преход

4. подчертава важността на това да се предостави на морските сектори, и по-
специално на рибарството, значителна роля в екологичния преход, като се 
гарантира съгласуваност между политиките на Съюза в областта на морското дело 
и рибарството и целта на Европейския зелен пакт за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.; призовава Комисията, след извършване на оценка на 
въздействието, да изготви план за действие за декарбонизация на морските 
сектори, който да включва сектора на рибарството; счита, че модернизирането на 
корабите с цел справяне със съвременните предизвикателства, и по-специално за 
постигане на целите за декарбонизация, ще допринесе за създаването на много 
нови работни места; подчертава значението на ефективното обучение на 
служителите на корабостроителниците за тази цел;

5. призовава всички заинтересовани страни в секторите на рибарството и 
аквакултурите да бъдат включени в Европейския алианс за чист водород като част 
от водородната стратегия, представена от члена на Комисията, отговарящ за 
вътрешния пазар, Тиери Бретон на 9 юли 2020 г.;

6. призовава за международен мораториум върху всички дейности, свързани с 
дълбоководния добив на полезни изкопаеми, както и за забрана на проучването 
или сондирането на нефт или газ в или в близост до морски защитени зони и 
крайбрежни зони, както се изисква в резолюцията на Парламента от 16 януари 
2018 г., за да се защитят океанските екосистеми, рибните популации и бъдещето 
на сектора на рибарството в ЕС;

7. подчертава, че участието на съществуващите заинтересовани страни, като 
например рибари и рибовъди, е предпоставка за прилагането на амбициозна 
стратегия за енергия от възобновяеми източници в морето; припомня, че 
консултациите със секторите на морското дело и рибарството и с крайбрежните 
общности относно споделянето на морското пространство са от съществено 
значение за успеха на всяка подобна стратегия; подкрепя, при тези условия, 
инициативата на Комисията за създаване на стратегия за енергия от възобновяеми 
източници в морето;

8. подчертава, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е най-
подходящ за подпомагане на екологичния преход и че тези сектори трябва да 
получат подходяща финансова подкрепа, за да им се помогне да осъществят 
успешно този преход;
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Цифров преход и иновации

9. подчертава необходимостта от включване на секторите на рибарството и 
аквакултурите в цифровия преход; счита, че цифровият преход на тези сектори ще 
подобри тяхната конкурентоспособност, издръжливост и устойчивост и ще 
позволи изготвянето на нови данни, като същевременно ще улесни събирането на 
данни и достъпа до тях, а също така ще подобри разбирането на водната среда и 
морското биоразнообразие и познанията за тяхното развитие в реално време;

10. подчертава, че успешният цифров преход в секторите на рибарството и 
аквакултурите ще допринесе за по-доброто функциониране на пазара на морски 
храни чрез по-добро съответствие между търсенето и предлагането и чрез 
оптимизиране на веригата на доставки в тези сектори, белязани от драстична 
географска фрагментираност на източниците на доставки;

11. счита, че цифровизацията на секторите на рибарството и аквакултурите ще 
направи системите за контрол и проследяване на продуктите от риболов и 
аквакултури по-ефективни, ще повиши стойността на тези продукти, ще насърчи 
доверието на потребителите и ще допринесе за борбата с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; призовава в стратегията „От 
фермата до трапезата“ да се включи раздел, посветен на повишаването на 
стойността на продуктите от риболов и аквакултури, за да се подкрепят тези 
сектори в екологичния и цифровия преход;

12. счита, че иновациите трябва да играят съществена роля за постигането на 
тройната цел за екологичен преход, цифров преход и конкурентоспособност в 
световен мащаб за секторите на рибарството и аквакултурите, и по-специално 
трябва да насърчават разработването на нови, по-селективни и по-екологични 
риболовни техники и оборудване; подчертава значението на иновациите и 
научните изследвания в тези сектори с оглед на постигането на целта за 
устойчивост на общата политика в областта на рибарството; счита, че една 
проактивна политика на обучение, финансиране и международни партньорства за 
развитие на научните изследвания за експлоатация на морето е от съществено 
значение за насърчаването на иновациите в този сектор;

13. припомня, че новите технологии, данните, космическите услуги и потенциалът на 
изкуствения интелект могат да се използват в областта на рибарството за 
подпомагане на екологичния преход; подчертава, че тези технологии дават 
възможност за събиране на данни, които са много полезни за контрола на 
рибарството, управлението на морските ресурси и мониторинга на морските 
отпадъци;

14. подчертава, че цифровият преход в секторите на рибарството и аквакултурите 
трябва да бъде придружен от подходяща финансова и техническа подкрепа;

Търговска политика

15. подчертава значението на това да се гарантира лоялна конкуренция в 
международната търговия, по-специално по отношение на продуктите от риболов 
и аквакултури; припомня, че се водят преговори в рамките на Световната 
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търговска организация (СТО) с цел премахване на вредните субсидии, които 
допринасят за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, прекомерния 
риболов и свръхкапацитета; подчертава, че флотът на Съюза отговаря на най-
високите социални и екологични стандарти в света; призовава Комисията да 
направи всичко възможно, за да постигне колкото се може по-скоро амбициозно 
споразумение в съответствие с целите за устойчиво развитие в рамките на СТО;

16. призовава Комисията да гарантира по-голяма последователност и съгласуваност 
между търговската политика и политиката в областта на рибарството на ЕС, по-
специално по отношение на прилагането на главата за устойчиво развитие от 
новото поколение търговски споразумения, която задължава страните да си 
сътрудничат активно в борбата срещу ННН риболова; подкрепя инициативата за 
създаване на нова длъжност на служител по съответствието на търговските 
споразумения, който да отговаря за гарантиране на спазването и мониторинга на 
всички разпоредби на търговските споразумения;

17. настоятелно призовава Комисията внимателно да оцени въздействието на 
споразуменията за свободна търговия върху секторите на рибарството и 
аквакултурите на ЕС, както и върху преработвателната промишленост на ЕС и 
крайбрежните общности; призовава Комисията да включи продуктите от риболов 
и аквакултури в списъка на „чувствителните продукти“ в хода на търговските 
преговори с трети държави;

Държавни помощи и финансиране

18. подчертава необходимостта от преразглеждане на европейските правила за 
държавните помощи, по-специално по отношение на размера на тавана на 
помощта de minimis за рибарството и аквакултурите, така че той да съответства на 
размера на тавана на помощта de minimis, предоставен на други сектори; счита, че 
увеличаването на тавана на помощта de minimis за тези продукти ще спомогне за 
пълното разгръщане на инвестиционния потенциал на секторите на рибарството и 
аквакултурите в екологичния и цифровия преход и в иновациите;

19. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят подходящо финансиране 
за секторите на рибарството и аквакултурите, за да ги подкрепят в екологичния и 
цифровия преход, по-специално чрез преразгледаната стратегия за устойчиво 
финансиране; припомня, че Парламентът призова за значително увеличение на 
ЕФМДР в многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.


