
P6_TA-PROV(2009)0065

Обща политика в областта на рибарството  

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно приложните
изследвания, свързани с общата политика в областта на рибарството 
(2008/2222(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г.
относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на 
общата политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид Решение № 1986/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности (2007-2013 г.)2,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 3 септември 2008 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за мореплавателските и морските изследвания: съгласувана 
рамка на Европейското научноизследователско пространство в подкрепа на 
устойчиво използване на океани и морета“ (COM(2008)0534) („стратегията за 
мореплавателските и морските изследвания“),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 19 септември 2002 г., озаглавено 
„Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура“ (COM(2002)0511),

– като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 15 юни 2006 г. с оглед 
приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета относно Седмата 
рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)3,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно интегрирана морска 
политика за Европейския съюз4,

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)5,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за 
установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в 
сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата 

                                               
1 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
2 ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
3 ОВ C 300 E, 9.12.2006 г., стр. 400.
4 P6_TA(2008)0213.
5 ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
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политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна2,

– като взе предвид доклада от световната среща на високо равнище относно 
устойчивото развитие, състояла се в Йоханесбург (Южна Африка) от 26 август до 4 
септември 2002 г.,

– като взе предвид декларацията от Абърдийн, приета на 22 юни 2007 г. по време на 
конференцията EurOCEAN, от европейски организации за мореплавателски и 
морски изследвания, научни мрежи и редица учени от цяла Европа,

– като взе предвид член 45 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0016/2009),

A. като има предвид, че Комисията се стреми да стимулира европейската 
научноизследователска дейност в областта на рибарството и аквакултурата от 
Четвъртата рамкова програма насам, за да подкрепи общата политика в областта на 
рибарството (ОПР);

Б. като има предвид, че в Седмата рамкова програма цялата научноизследователска 
дейност в областта на рибарството и акватултурата е обхваната в по-общия 
контекст на научноизследователската дейност в областта на земеделието 
(тематична област 2), докато морските изследвания и управлението на 
крайбрежните зони спадат към науката за околната среда;

В. като има предвид, че в кодекса за поведение за отговорен риболов на 
Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), както и в 
споразумението за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право, свързани с опазването и управлението на 
запасите от трансгранично преминаваща риба, и от далекомигриращи риби се 
подчертава необходимостта от развиване на научноизследователската дейност и 
събиране на данни с оглед подобряване на научните познания в този сектор;

Г. като има предвид, че общата политика в областта на рибарството е една от 
общностните политики, които зависят в най-голяма степен от научните 
изследвания, както и че надеждността на мерките, приети в рамките на ОПР, се 
основава на научни становища на високо равнище;

Д. като има предвид, че общата политика в областта на рибарството изхожда от 
принципи за добро управление, които изискват процесът на вземане на решения да 
се основава на сериозни научни становища и своевременно да води до резултати;

Е. като има предвид, че научните данни трябва да бъдат взети за основа при 
определянето на квотите и максималния устойчив улов;

                                               
1 ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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Ж. като има предвид, че често се наблюдават различия в оценките на рибарите и 
изследователите относно състоянието на морските и рибните запаси;

З. като има предвид, че стратегията за мореплавателските и морските изследвания 
отчита, че е важно да се продължат усилията в различните мореплавателски и 
морски дисциплини, но същевременно се съсредоточава по-скоро върху 
подобряване на взаимодействията между морските изследвания и 
мореплавателските изследвания, вместо да се насочи към вече установени 
изследователски направления;

И. като има предвид, че съществуващите центрове за научни изследвания в най-
отдалечените региони са с първостепенна роля при наблюдение на морската среда в 
Европа, в рамките на стратегията за мореплавателските и морските изследвания;

Й. като има предвид, че предстоящото преразглеждане на ОПР, което отдава 
приоритет на регионалното управление и управлението въз основа на екосистемите, 
изисква солидна основа от научни познания;

1. Изразява убедеността си, че е необходимо в политиките в областта на 
изследванията да се отдели по-голямо внимание на специфичните проблеми на 
рибарството и аквакултурата поради икономическата, социалната и политическата 
важност на този сектор за ЕС;

2. Изразява задоволство във връзка с неотдавнашните усилия на Комисията, 
изразяващи се чрез нейната стратегия за мореплавателски и морски изследвания, 
целяща мобилизирането на средства в полза на по-добра интеграция между 
морските изследвания и мореплавателските изследвания;

3. Припомня на Комисията, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002, е нейно 
законно задължение да основава своите предложения; свързани с ОПР, „на 
сериозни научни становища и на подхода на предпазливост“; призовава Комисията 
да подчертае и докаже значението на научните изследвания за състоянието на 
морските и рибните запаси;

4. Изразява безпокойство във връзка с реорганизацията на теми в Седмата рамкова 
програма, което означава, че изследванията относно производството на риба са 
отделени от тези относно рибните полета и морската екология, докато едно ясно 
изразено преориентиране на ОПР към подход, основан на екосистемите, изисква, 
напротив, повече интеграция;

5. Изразява съжаление, че Седмата рамкова програма не счита нито рибарството, нито 
аквакултурата за специфични направления и че се позовава единствено на 
тематична област 2 „Храни, земеделие и рибарство и биотехнологии“, която
евентуално тълкувана в широк смисъл обхваща научноизследователската дейност в 
областта на рибарството; констатира, че същото се отнася и до тематична област 6 
„Околна среда (включително промени в климата)“;

6. Приканва Комисията да преразгледа Седмата рамкова програма по повод 
междинната оценка, предвидена за 2010 г., като вземе предвид настоящата 
резолюция и отдели по-голямо внимание на специфичните проблеми на 
рибарството и аквакултурата;
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7. Изразява убеждение, че както вземащите политически решения, така и стопанските 
субекти в областта на рибарството имат жизненоважна необходимост от 
изследвания с по-практическа насоченост, като предвид продължителността на 
Седмата рамкова програма, е наложително да се включат цели за изпълнение;

8. Счита, че липсата на специфични насоки за рибарството и аквакултурата в Седмата 
рамкова програма не спомага за изготвянето на достатъчен брой 
научноизследователски проекти в тези области и следователно е в ущърб на 
уместността и интересът, който представляват подбраните проекти;

9. Подчертава, че с оглед обезпечаване на ефикасно прилагане на общата политика в 
областта на рибарството, е необходимо да се въведат специфични програми в 
областта на приложните научни изследвания, като се осигури тяхното финансиране 
чрез отпускане на достатъчни бюджетни средства; счита, че е необходимо за тази
цел в Седмата рамкова програма да се включи скала за разпределение;

10. Отправя искане към Комисията финансирането на приложните научни изследвания 
в областта на ОПР в рамките на Седмата рамкова програма да бъде използвано като 
средство за насърчаване на взаимодействието между научноизследователските 
усилия на държавите-членки и за натрупване на необходимата критична маса за 
справяне с основните залози на интердисциплинарните морски научни изследвания;

11. Препоръчва в областта на морските научни изследвания да се отдаде приоритет не 
само на изследванията, целящи познаване на състоянието на рибните запаси, но 
също така на свързаните с екосистемите, търговските, икономическите и 
социалните аспекти, предопределящи управлението на рибните полета, тъй като 
всички тези аспекти имат ключово значение;

12. Счита, че в областта на рибарството и аквакултурата, следва да се отдаде приоритет 
на приложните научни изследвания, чиято основна цел би следвало да бъде 
подобряване на научните данни, служещи за основа на законодателството и 
управлението на риболовните дейности, по-специално що се отнася до плановете за 
възстановяване на видовете, за които съществува биологичен риск;

13. Констатира, че в краткосрочен план е налице очевиден сблъсък на интереси между 
рибарите и изследователите, докато в дългосрочен план техните цели са по-
съвместими; смята, че консенсусът относно състоянието на моретата трябва да 
представлява основа за една насочена към устойчивото развитие политика в 
областта на рибарството; призовава Комисията да насърчи по-доброто 
сътрудничество между рибарите и изследователите;

14. Приканва Комисията и държавите-членки да осведомят по -добре рибарите относно 
техния интерес от вземане под внимание на икономическата полза, която могат да 
очакват в средносрочен и дългосрочен план при оценка на предполагаемата 
икономическа загуба в краткосрочен план;

15. Подчертава обезпокоителния проблем, свързан с недостига на млади учени в 
приложните научни изследвания в областта на рибарството, предвид слабо 
привлекателните кариери в сравнение с тези в областта на фундаменталните 
изследвания и други научни дисциплини;
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16. Подчертава необходимостта от възстановяването на интересни и престижни 
университетски програми, които водят до доходни кариери в този научен сектор; 

17. Изразява подкрепата си за образователна политика, която да мотивира в по-голяма 
степен младите учени да се посветят по-скоро на приложни изследвания в областта 
на рибарството, отколкото на фундаментални изследвания;

18. Призовава Комисията да насърчи създаването на устойчива европейска мрежа, 
която да се основава на съществуващата физическата инфраструктура в държавите-
членки и която да е предназначена за наблюдение и събиране на данни относно 
морската среда, което би улеснило обмена на информация между стопанските
субекти в сектора и европейските научноизследователски организации и би 
позволило на Съюза да запази челните си позиции; с оглед на въпросната мрежа, 
приканва Комисията да обърне особено внимание на съществуващите центрове за 
върхови постижения в най-отдалечените региони;

19. Припомня необходимостта от хомогенизиране на различните действащи модели на 
приложни изследвания в държавите-членки, с оглед по-голямата съпоставимост на 
резултатите и улесняване обобщаването на данните;

20. Приканва Комисията да насърчи научната общност да разработи повече общи 
методологични норми за изследванията в областта на рибарството и да укрепи 
сътрудничеството между националните научноизследователски институти;

21. Приканва Комисията да събере конкретна информация относно начина, по-който 
функционира понастоящем диалогът между изследователите и рибарите в 
отделните държави-членки, и да извлече най-добрите практики;

22. Подчертава, че регионалните консултативни съвети имат важна роля по отношение 
на приложните научни изследвания и ето защо отправя искане за пълноправно 
членство на учените в тези структури;

23. Констатира със загриженост, че от 2006 г. насам общата сума, която държавите-
членки изразходват за събиране на данни в областта на рибарството, непрекъснато 
намалява;

24. Приканва Комисията и държавите-членки да предоставят бюджетните средства, 
предвидени в бюджета на Съюза в полза на събирането на данни в сектора на 
рибарството, по-специално в бюджетен ред 11 07 02: „Подкрепа за управлението на 
рибните ресурси (подобряване на научните консултации)“;

25. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и правителствата и парламентите на държавите-членки.

Adlib Express Watermark


	P6_TA-PROV(2009)0065_bg.doc

