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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 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, 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 оптимални условия за развитие на 
рибарството и устойчиво управление на ресурсите; като има предвид, че поради 
това, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз 
(ЕС), е необходимо да се постигне споразумение, за да се гарантира 
икономическата жизнеспособност на сектора на рибарството, опазването на 
видовете и защитата на биологичното разнообразие;

В. като има предвид, че съществуващите исторически и географски връзки между 
ЕС и Обединеното кралство създават силна взаимозависимост между страните 
както по отношение на риболовните дейности и дейностите, свързани с 
аквакултурите, така и в секторите на преработката и търговията с тези продукти; 
като има предвид, че от тази гледна точка 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;

1. потвърждава, че не може да бъде сключено всеобхватно споразумение между ЕС 
и Обединеното кралство, ако то не включва пълно, балансирано и дългосрочно 
споразумение в областта на рибарството, което да позволява продължаването на 
достъпа до водите, ресурсите и пазарите на заинтересованите страни при 
оптимални условия;

2. припомня, че най-голямата взаимна полза ще бъде постигната чрез поддържане на 
реципрочен достъп до водите и ресурсите, като се определят общи, 
последователни и стабилни принципи и правила и се даде възможност за отворен 
достъп на рибните продукти и продуктите от аквакултури до пазарите, без да се 
предизвиква икономическо или социално напрежение чрез небалансирана 
конкуренция;

3. призовава за поддържане на стабилно и постоянно разпределение на правата за 
риболов; и подчертава значението на дългосрочното управление на ресурсите въз 
основа на съответствие с принципите на ОПОР, като например максималния 
устойчив улов (МУУ) и техническите мерки, които до момента допринасяха за 
подобряването на състоянието на рибните запаси в полза на флотовете както на 
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държавите – членки на ЕС, така и на Обединеното кралство;

4. подчертава необходимостта от подходящи 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; и 
настоятелно призовава страните да продължат своето активно и лоялно 
сътрудничество в областта на контрола върху рибарството и борбата с 
незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов;

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


