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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (CJ 14), като водещи комисии, да включат в предложението за резолюция, което 
ще приемат, следните предложения:

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2016 г. относно проследяемостта на 
продуктите от риболов и аквакултури в ресторанти и при търговия на дребно1,

– като взе предвид своята резолюция от 29 май 2018 г. относно оптимизирането на 
веригата за създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС2

А. като има предвид, че устойчивостта и устойчивото развитие на продоволствената 
система на ЕС зависят от работата на европейските рибари и рибовъди, тъй като 
те играят ключова роля в подкрепа на икономическото и социалното измерение на 
много общности в крайбрежните и вътрешните региони;

1. изразява разочарование от това, че в стратегията „От фермата до трапезата“ на 
сектора рибарство и аквакултури не се отдава достатъчно значение и по 
отношение на него липсват амбиции;

2. подчертава, че при насърчаването на здравословен и устойчив начин на хранене 
следва да се отдава предпочитание на продуктите на рибното стопанство и 
аквакултурите в ЕС, тъй като те са важен източник на протеини и ключов 
компонент на здравословното хранене, а също така да се подчертава стойността 
на работата на рибарите и жените в сектора, както и на аквакултурите;

3. приветства оценката на Комисията по отношение на ОПОР, която трябва да бъде 
изготвена до 2022 г., с акцент върху рисковете за устойчивостта на видовете, 
предизвикани от изменението на климата;

4. приветства обявените нови стратегически насоки на ЕС относно аквакултурите;

5. изисква от Комисията и държавите членки да подобрят етикетирането на всички 
рибни продукти, независимо дали са пресни, замразени, преработени или от 
аквакултури, които се предлагат в ресторанти и чрез търговци на дребно, за да се 
позволи проследяване от мястото на произход; подчертава, че тази стъпка ще 
повиши стойността на устойчивите продукти и ще защити правата на 
потребителите;

6. подчертава необходимостта да се продължи насърчаването на отговорна 
експлоатация на рибните ресурси и да се води борба с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов чрез укрепване на политиката на устойчиви споразумения за 
партньорство в областта на рибарството със страни извън ЕС за европейски 
плавателни съдове, предоставящи качествени продукти;

1 ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 40.
2 ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 2.
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7. подчертава значението на ЕФМДР за поддържането и модернизирането на 
сектора, като се благоприятства приемственост между поколенията и се насърчава 
активното участие на жени, сдружения, включително гилдии („cofradías“), 
организации на производители и търговията на дребно;

8. препоръчва да бъдат стартирани целеви кампании с подходящо финансиране, 
насочени към потребителите, с цел да се засили консумацията на риба.


