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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че секторите на ЕС, занимаващи се с рибарство, 
аквакултури и преработка, се придържат към най-високите стандарти за 
екологична и социална устойчивост по цялата верига за създаване на стойност, 
включително трудовите права и здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, и предоставят висококачествени морски продукти, като по 
този начин играят основна роля в продоволствената сигурност и хранителното 
благосъстояние на постоянно нарастващо население; като има предвид, че 
ограничаването на риболова застрашава постигането на редица от целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР);

Б. като има предвид, че рибарите и рибовъдите от ЕС играят съществена роля в 
целия Съюз и трябва да продължат да предоставят социална и икономическа 
подкрепа на много общности в крайбрежните и вътрешните региони;

В. като има предвид, че рибарите като пазители на морето извършват своята 
дейност ежедневно, сигнализират на органите за всяко влошаване на 
състоянието на околната среда и предприемат стъпки за опазване на морската 
среда;

Г. като има предвид, че Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие изобщо 
не отчита значителните подобрения в състоянието на рибните популации в 
ЕС; като има предвид, че в североизточната част на Атлантическия океан е 
отчетено увеличение от 50% на броя на рибите в морето само за 10 години, а 
прекомерният риболов в ЕС е на невиждано досега ниско равнище, като почти 
100% от разтоварванията от регулирани от ЕС запаси са от запаси, които са 
обект на улов на равнището на максималния устойчив улов (МУУ);

Защитени зони и цели

1. припомня, че ефективно управляваните и подлагани на улов рибни популации 
са по-продуктивни, отколкото тези, които не са подложени на улов; поради 
това подчертава факта, че в някои случаи затварянето на риболовни зони може 
да не е съвместимо със социалното подпомагане и икономическото 
благоденствие – основни компоненти на устойчивостта – и с целите за 
устойчиво развитие в областта на продоволствената сигурност и намаляването 
на бедността;

2. подчертава, че защитените морски зони са инструмент, а не цел сами по себе 
си; подчертава факта, че поставянето на цел за защита чрез цифрово 
изражение на опазването (т.е. процент) не е релевантно, тъй като най-важното 
е да се гарантира, че създадените защитени зони действително обхващат район 
с екологична стойност, който се нуждае от защита;
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3. посочва, че поставянето на абстрактни, произволни, строги, нереалистични и 
непостижими количествени цели подкопава доброто законодателство и 
доверието в законодателите;

4. счита, че укрепването и ефективното спазване на съществуващите забранени 
зони би било много по-ефикасно и съдържателно;

5. подчертава значението на включването на други ефективни мерки за опазване 
на конкретни зони в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, 
предвидени в Конвенцията за биологичното разнообразие1; счита, че тези 
„други мерки“ понякога предлагат по-високо равнище на защита от 
предоставяното от защитените морски зони;

Зони със забрана за риболов 

6. изтъква, че създаването на защитени зони не е нужно да бъде несъвместимо с 
практикуването на дейности, включително добивни дейности, стига те да не 
застрашават стойността на тези защитени зони и при условие, че са създадени 
въз основа на научно становище и че има подходящо управление и контрол;

Териториално устройство

7. подчертава значението на правилното и приобщаващо пространствено 
планиране, което отчита в достатъчна степен устойчивото развитие на 
рибарството и аквакултурите, като посочва необходимостта от разпределяне 
на пространството за съществуващи и нови зони за риболов и стопанства за 
аквакултури;

План за действие за съхраняване на рибните ресурси и опазване на морските 
екосистеми

8. припомня, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) предвижда 
солидна регулаторна рамка с усъвършенствани инструменти, която определя 
датите на публикуване на конкретни доклади: до 31 декември 2022 г. 
Комисията следва да докладва пред Парламента и пред Съвета относно 
функционирането на ОПОР;

9. припомня, че съгласно новия Регламент относно техническите мерки2 до 31 
декември 2020 г. Комисията трябва да представи доклад на Парламента и на 
Съвета и че само в случаите, когато има доказателства, че общите и 
конкретните целите не са постигнати, Комисията може да предложи мерки;

10. призовава следователно Комисията да изчака гореспоменатите доклади, преди 
да предложи план за действие;

Дискриминационно отношение

11. изразява дълбокото си съжаление по повод на очевидното дискриминационно 

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 ОВ L 198, 25.7.2019 г, стр. 105.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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отношение спрямо рибарството в сравнение със селското стопанство; 
приветства факта, че в предложената стратегия се посочва, че „напредъкът 
към постигането на целите ще подлежи на постоянен преглед и ако е 
необходимо, ще се адаптира, за да се намали неблагоприятното въздействие 
върху биологичното разнообразие, продоволствената сигурност и 
конкурентоспособността на земеделските стопани“; отбелязва обаче, че това 
изречение, което е необходима предпазна мярка, е очевидно 
дискриминационно, тъй като не споменава рибарите и производителите на 
аквакултури;

Рибарство: причината за всяко зло?

12. категорично осъжда прекомерното съсредоточаване на вниманието върху 
риболова и връзката му с непостигането на добро екологично състояние на 
морските екосистеми и липсата на внимание към други източници на натиск и 
деградация, като например нефт, газ, драгиране или корабоплаване;

Риболовни уреди

13. категорично осъжда факта, че стратегията обвинява дънните тралове за „най-
разрушителната дейност за морското дъно“, без никакъв задълбочен анализ в 
подкрепа на това твърдение;

14. подчертава, че риболовните уреди и техники не следва да бъдат 
демонизирани; припомня, че използването на дънни тралове също така може 
да увеличи биологичното разнообразие в някои пясъчни морски плитчини и че 
това е едно от най-често срещаните и най-регулираните риболовни 
съоръжения в Европа; подчертава, че това е единственият жизнеспособен 
начин за улавяне на много ключови видове, които консумираме, и че почти 
всички от тях са обект на риболов на равнищата на максималния устойчив 
улов и че много от тях са сертифицирани от Съвета за стопанисване на морето 
(Marine Stewardship Council);

Специфични препоръки за аквакултурите

15. подчертава необходимостта от опростяване на административните процедури 
във връзка с дейностите, свързани с аквакултурите, особено когато са в зоните 
по „Натура 2000“, и изисква от Комисията да актуализира насоките си относно 
„Аквакултури и зони по „Натура 2000““;

16. счита, че предоставяните от аквакултури екосистемни услуги, от които 
опазването на биологичното разнообразие е важна част, трябва да бъдат взети 
под внимание и подкрепени;

17. приветства предложенията за намаляване и ограничаване на употребата на 
пестициди и други химикали за защита на биологичното разнообразие; 
изразява твърдо убеждение, че такива мерки следва да бъдат внимателно 
оценени предварително и следва да включват оценки на кумулативното 
въздействие;
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18. приветства амбициите, посочени в Рамковата директива за водите3 и 
Рамковата директива за морска стратегия4; подчертава, че аквакултурите 
могат да играят роля за възстановяването на увредените морски и сладководни 
екосистеми;

Финансиране

19. подчертава значението на адекватното финансиране чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, за да се постигнат целите на ЕС по отношение на 
биологичното разнообразие;

Заключения

20. приветства високото равнище на амбиция при определянето на целите; 
настоятелно препоръчва обаче тези цели да не бъдат правно обвързващи и да 
бъдат определяни за всеки отделен случай, адаптирани към местните 
особености и равнището, необходимо за защита на природата; препоръчва 
тези конкретни цели да отчитат социално-икономическите съображения и 
необходимостта да се гарантира дългосрочна устойчивост на веригата за 
създаване на стойност в областта на рибарството и аквакултурите, да бъдат 
пропорционални на преследваната обща цел и да почиват на солидна научна 
основа;

21. подчертава значението на конструктивните, ефективни и равнопоставени 
консултации с рибари и производители на аквакултури за всички решения, 
свързани с биологичното разнообразие;

22. подчертава необходимостта от провеждане на всеобхватни оценки на 
въздействието, които отчитат въздействието по-специално върху дребните 
рибари и малките и средните предприятия и които разглеждат постиженията 
до момента и наличността на алтернативни продукти, икономическото им 
въздействие, наред с въздействието върху продоволствената сигурност и 
безопасността на храните, с цел да се гарантира опазването на биологичното 
разнообразие заедно с конкурентоспособността на веригата за създаване на 
стойност на морската храна;

23. подчертава колко е важно да се гарантират адекватни и справедливи доходи за 
рибарите и земеделските стопани, както и еднакви условия на конкуренция с 
вносните храни;

24. застъпва се за постигане на целите на Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г. по най-ефективния и най-малко обременяващия начин 
за икономическите оператори;

25. отбелязва забележката на Комисията, че за да „имаме здрави и устойчиви 
общества, трябва да отделим на природата необходимото ѝ пространство“; 
подчертава обаче, че ако искаме да имаме здрави и устойчиви общества, 

3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
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трябва да отделим на природата не само необходимото ѝ пространство, но 
също така трябва да дадем и на рибарите и производителите на аквакултури 
пространството, от което се нуждаят;

26. препоръчва морските защитени зони да бъдат определени като зони, в които 
могат да се извършват само дейности в областта на рибарството и 
аквакултурите;

27. призовава за съгласуваност на политиките на ЕС в областта на околната среда, 
рибарството, търговията и други политики на ЕС, за да се поддържа целостта 
на единния пазар и конкурентоспособността на секторите на рибарството и 
аквакултурите.


