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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околната среда, 
здравеопазването и безопасността на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Подчертава необходимостта от прилагане на реформираната обща политика в 
областта на рибарството, доколкото тя предвижда устойчивото развитие на рибните 
ресурси и възпира свръхулова, който представлява заплаха за морския живот.

2. Изтъква важността на предложението за Директива за морска стратегия 
(COM(2005)0505) и припомня необходимостта държавите-членки да изготвят 
национални планове за опазване на биотичните и абиотични ресурси, свързани с 
морската среда.

3. Счита за жизненоважно насърчаването на споразумения и планове за действие, 
съгласувани между ЕС и трети страни и целящи опазването на общите морски 
зони.

4. Приветства намерението на Комисията да приложи обща морска политика, 
основаваща се на холистичен подход към океаните, и обръща внимание върху 
необходимостта от екологично опазване на океанската среда като гаранция за 
икономическо развитие на сектори като рибното стопанство, туризма и други. 

5. Приканва Комисията да изготви конкретна програма за действие за борба срещу 
нелегалния, недокументиран и неконтролиран риболов, който представлява 
основна заплаха за попълването на рибните запаси.

6. Припомня значението на Седмата рамкова програма за изследователска дейност и 
необходимостта да се считат рибното стопанство и устойчивото използване на 
океаните за стратегически приоритет за опазването на морската среда.

7. Приканва настоятелно Комисията да преразгледа плановете за управление и 
възстановяване на някои рибни видове, които често не са съобразени с правилното 
наблюдение на тези видове; призовава Комисията да приложи по-специфични 
мерки, които са съвместими с механизма и методите, използвани във въпросните 
биогеографски зони.

8. Отбелязва, че насърчаването на избирателните риболовни методи е приоритет, тъй 
като ще допринесе за устойчивостта на рибното стопанство и запазването на 
биоразнообразието чрез намаляване на случайния улов.

9. Приканва настоятелно Комисията да подложи на по-щателна проверка спазването 
на общностните законови разпоредби, свързани с борбата срещу замърсяването и 
разпадането на морските екосистеми.

10. Приветства предложението на ЕС и държавите-членки за включване на морските и 
речните екосистеми в мрежата от защитени обекти НАТУРА 2000 и призовава за 
съсредоточаване и върху зоните за възпроизвеждане на рибните запаси.

11. Призовава Комисията да заздрави още повече мрежата НАТУРА 2000, като я 
разшири с десетте държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., и с 
България и Румъния, доколкото след тяхното присъединяване Черно море е вече 
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част от водите на Общността.
12. Изразява загриженост относно последиците от внасянето на екзотични видове и 

вероятното изпускане на генномодифицирана риба в морските екосистеми и 
призовава Комисията към по-нататъшно проучване на рисковете.

13. Изразява безпокойство за възможното изпускане на генномодифицирана риба в 
морските екосистеми и за вероятността тя да се възпроизведе с местна риба, което 
би нарушило биоразнообразието на тези екосистеми; призовава ЕО да забрани 
влизането на предназначената за хранителната верига на Европейския съюз 
генномодифицирана риба. 

14. Призовава настоятелно Комисията да насърчава и подкрепя научни изследвания, 
свързани с отглеждането на нови видове в плен, особено на видове, засегнати от 
свръхулов, като по този начин отговори на нуждите на пазара, който е потенциално 
заплашен от намаляването на улова. 

15. Призовава Комисията да финансира изследвания за морските екосистеми, особено 
в зоните с богато биоразнообразие и интензивен риболов.

16. Приветства обявеното от Комисията намерение да въведе специфично 
законодателство за екологична процедура по сертификация на рибата и приканва 
настоятелно Комисията възможно най-бързо да излезе със законодателно 
предложение в тази насока.

17. Призовава ЕО да въведе ефективен контрол над изпускането на баластна вода във 
водите на Европейския съюз;

18. Призовава Комисията да упражнява натиск върху отговорниците за непрекъснатите 
закъснения в създаването на регионални консултативни съвети за рибното 
стопанство, които са от жизнено значение за подобряването на наблюдението и 
опазването на рибните ресурси.

19. Призовава Комисията да започне кампании за повишаване на обществената 
информираност относно проблемите, свързани с опазването на рибните ресурси и 
свързаните с тях екосистеми. 

20. Обръща внимание върху нуждата от финансово компенсиране за местните 
общности, чийто доход е неблагоприятно засегнат от специфичните действия за 
опазване на морската среда.
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