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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони 

(2016/2016(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), който дава особен статут на най-отдалечените региони (НОР) и който 

предвижда приемането на „специфични мерки“, позволяващи пълното прилагане 

на договорите и на общите политики, 

– като взе предвид  решението на Съда на Европейските общности по съединени 

дела C-132/14 до C-136/14 относно тълкуването на член 349 от ДФЕС, в което се 

подчертава, че член 349 предвижда дерогации не само от договорите, но и от 

вторичното законодателство, 

– като взе предвид член 174 и следващите от ДФЕС, които поставят за цел 

икономическото, социалното и териториалното сближаване и определят 

структурните финансови инструменти за постигането на тази цел, 

– като взе предвид член 43 от ДФЕС, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 

рибарството,  

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство, по-

специално членове 8, 11, 13, 41, и по-специално 70—73 от него,  

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 

2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които 

произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и 

аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз,  

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1046/2014 на Комисията от 28 юли 

2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство по 

отношение на критериите за изчисляване на допълнителните разходи на 

операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането 

на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените 

региони, 

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/531 на Комисията от 24 ноември 

2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, 

които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и 
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рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и 

условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското 

биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на 

климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби, 

– като взе предвид съобщенията на Европейската комисия относно най-

отдалечените региони (НОР), и по-специално съобщението от 20 юни 2012 г., 

озаглавено „Най-отдалечените региони на Европейския съюз: към партньорство за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2012)0287), 

– като взе предвид своите резолюции относно НОР, по-специално своята резолюция 

от 26 февруари 2014 г. относно оптимизираното развитие на потенциала на най-

отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между 

структурните фондове и други програми на ЕС1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1385/2013 на Съвета от 17 декември 2013 

година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета 

и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на 

Майот по отношение на Европейския съюз, 

– като взе предвид Решение (ЕС) 2015/238 на Съвета от 10 февруари 2015 година 

относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между 

Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, 

плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични 

ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз, 

– като взе предвид първия доклад на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета от 24 септември 2010 г. относно резултатите от реформата на POSEI от 

2006 г. (COM(2010)0501), 

– като взе предвид своята резолюция от ДД/ММ/ГГ относно предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото 

управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1006/2008 на Съвета, 

– като взе предвид своите резолюции от 12 април 2016 г. относно иновациите и 

диверсификацията в рамките на дребномащабния крайбрежен риболов в 

зависимите от риболова региони2 и относно общите правила с оглед на 

прилагането на външното измерение на общата политика в областта на 

рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството3, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно специалното 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0133. 
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0109. 
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0110. 
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положение на островите1, 

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно 

дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в 

областта на рибарството2, 

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 21 октомври 2008 г. относно 

предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 

639/2004 на Съвета относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в 

най-отдалечените райони на Общността3, с която се предлага удължаване на срока 

на дерогацията, приложима за НОР, за допълнителни три години, до 2011 г., 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1207/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004 относно управлението на риболовни 

флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността, с който се 

предоставя дерогация за НОР за три години, до 2011 г., 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета за въвеждане на схема за 

компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с 

определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, 

Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион, и по-конкретно член 8 

от него, който предвижда, че „до 31 декември 2011 г. Комисията представя пред 

Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет 

доклад относно използването на компенсацията, придружен, когато е необходимо, 

от законодателни предложения“, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно 

управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на 

Общността, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. 

за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и 

премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, 

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията 49/2016 от 10 ноември 

2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за 

отговорното управление на океаните“, 

– като взе предвид Специален доклад № 11/2015 от 20 октомври 2015 г. на Сметната 

палата, озаглавен „Добре ли управлява Комисията Споразуменията за 

партньорство в областта на рибарството?“, 

– като взе предвид плановете за действие на най-отдалечените региони за 

програмирането на европейските фондове за периода 2014—2020 г.,  

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0049. 
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0460. 
3 ОВ C 15E, 21.1.2010 г., стр. 135. 
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– като взе предвид съвместния принос и техническите и политическите документи 

от конференцията на председателите на най-отдалечените региони на 

Европейския съюз, и по-конкретно окончателната декларация от XXI-ата 

конференция на председателите на най-отдалечените региони на Европейския 

съюз от 22 и 23 септември 2016 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становищата на 

комисията по бюджети и комисията по регионално развитие (A8-0138/2017), 

А. като има предвид, че географското местоположение на най-отдалечените региони 

(НОР) на Карибите, в Индийския океан и в Атлантическия океан показва, че 

териториите на Европейския съюз се намират в няколко морски басейна и 

континента и че НОР граничат с няколко трети държави; 

Б. като има предвид, че през последните години се увеличи риболовният натиск в 

изключителните икономически зони (ИИЗ) на някои НОР (между 100 и 200 

морски мили), и като има предвид, че въпросният риболов се извършва най-вече 

от флотове, които не принадлежат на съответните НОР; 

В. като има предвид, че ЕС трябва да поеме отговорност в морската сфера на НОР и 

като има предвид, че техните ИИЗ съставляват голяма част от общия размер на 

ИИЗ на ЕС; 

Г. като има предвид, че секторите на рибарството в НОР трябва да се разглеждат 

през призмата на отделна структурна, социална и икономическа ситуация (член 

349 от ДФЕС), за което е необходимо специфично и адаптирано обмисляне на 

общите европейски политики; 

Д. като има предвид, че секторът на рибарството разполага с предимства и със 

значителен потенциал за развитие; 

Е. като има предвид, че морското замърсяване е характерно за Антилските острови и 

има значително въздействие върху разрешените риболовни зони, както и върху 

наличието на инвазивни видове; 

Ж. като има предвид, че отдалечеността на НОР е призната и взета под внимание 

като общ принцип в правото на ЕС, като по този начин се обосновава и се дава 

възможност за създаването на схема за компенсации на допълнителните разходи 

за продукти от риболов и аквакултури в тези региони; 

З. като има предвид, че Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и 

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), които са създадени, за 

да решават проблемите и предизвикателства в континентална Европа, дават 

възможност за прилагане на диференциран подход за НОР, но могат единствено 

да отговорят в ограничена степен на характерните особености на рибарството в 

НОР; 
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И. като има предвид, че самите НОР се считат третирани по несправедлив начин и 

„двойно наказани“ от ОПОР (липса на достъп до предишни помощи за 

обновяване на флота и изправени понастоящем пред забрана за помощи за 

подновяване); 

Й. като има предвид, че важни сектори от риболовния флот в НОР доскоро не бяха 

регулирани или не бяха вписани в регистъра на флота и следователно нямаха 

достъп до ЕФМДР за модернизация; 

К. като има предвид, че една от целите на ОПОР е насърчаване на риболовните 

дейности, като се отчитат социално-икономическите аспекти; 

Л. като има предвид, че правилата, уреждащи достъпа до ресурси, следва да 

поддържат местните флотове и по-селективни видове риболов, които са по-малко 

вредни за запасите; 

М. като има предвид, че ОПОР се стреми да осигури съгласуваност между 

вътрешните и външните си измерения като принцип на добро управление;  

Н. като има предвид, че значителен дял от незаконния, недеклариран и нерегулиран 

(ННН) риболов се извършва в някои от ИИЗ на някои НОР1 и в морските басейни 

около други; 

О. като има предвид, че НОР са засегнати от едни от най-високите равнища на 

безработица в ЕС (до 60% младежка безработица в някои НОР); 

П. като има предвид, че ЕФМДР, наред с останалото, предвижда подпомагане на 

организациите на производители, съоръженията и воденото от общностите местно 

развитие (ВОМР) при определени условия; 

Р. като има предвид, че ЕФМДР взема предвид следните недопустими разходи: 

дейности, които увеличават риболовния капацитет на плавателен съд, оборудване, 

което повишава способността на плавателен съд да намира риба и строителство на 

нови риболовни кораби или внос на риболовни кораби; 

С. като има предвид, че въпреки това ЕФМДР може да предостави финансова помощ 

за кораби с цел подобряване на енергийната ефективност, безопасността, 

хигиената на борда и качеството на рибните продукти, както и условията на труд;  

Т. като има предвид, че ЕФМДР подкрепя иновационни проекти, като например 

системи за управление и организация; 

Разпоредби за специфични характеристики и географски условия в НОР 

1. счита, че устойчивият риболов, при който се използват традиционни видове 

                                                 
1  „Проучване на комисията по рибно стопанство (PECH) – Управлението на риболовните флотове в най-

отдалечените региони“, Тематичен отдел Б, Генерална дирекция за вътрешни политики, Европейски 

парламент (IP/B/PECH/IC/2016_100); Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — 

оперативна програма за Франция. 
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съоръжения, е в основата на проспериращи крайбрежни общности и допринася за 

продоволствената сигурност в НОР; подчертава в този контекст необходимостта 

от присъединяване на местния риболов към целта за продоволствена сигурност на 

местното население, тъй като днес тя е твърде зависима от вноса в НОР; 

2. припомня, че ОПОР и ЕФМДР, създадени, за да решават проблемите и 

предизвикателства в континентална Европа, не отговарят в достатъчна степен на 

спецификите на рибарството в НОР и не могат да се използват еднакво спрямо 

предизвикателствата и специфичните особености на рибарството в НОР, които 

следва да разполагат с определена степен на гъвкавост и прагматизъм или да 

бъдат предмет на дерогации; следователно призовава за създаване на отделна 

стратегия за всеки регионален морски басейн, съобразена със специфичните 

условия на всеки от най-отдалечените региони; 

3. подчертава наличието на голямо разнообразие от малки общини в НОР, които са 

силно зависими от традиционния, крайбрежния и дребномащабния риболов и за 

които риболовът често е единственото препитание; 

4. припомня, че морските биологични ресурси около НОР следва да се ползват със 

специална защита и че следва да се обърне специално внимание на риболова; 

подчертава следователно, че само на риболовни кораби, които са регистрирани в 

пристанищата на НОР, следва да се разрешава да извършват риболов във водите 

на тези региони; 

5. морското дъно на НОР представлява истинска жива лаборатория за изучаване на 

биологичното разнообразие; подчертава значението на научните изследвания и 

събирането на данни с оглед подобряване на познанията за океана; подчертава 

потенциала на НОР да служат като истински портал за научна дейност в 

съответната им среда и призовава съответните държави членки и Комисията да 

засилят подкрепата за научно-изследователски проекти от практическо значение; 

6. подчертава необходимостта от запазване на баланса между риболовния капацитет 

и възможностите за риболов в съответствие с принципа на предпазливост и като 

се отчитат социално-икономическите реалности; въпреки това счита, че това не 

може да оправдае съкращаването на инвестициите в събирането на данни и 

подобряването на научните познания относно морските екосистеми; призовава за 

преразглеждане на разпределянето на квоти за някои видове (например 

увеличаване на квотите за червен тон в Азорските острови) и за откриване на 

възможности за улов за други видове (например черна акула), въз основа на 

научни изследвания и укрепването на техническия и материалния капацитет за 

оценяване на екосистемите;  

7. изтъква, че в някои НОР риболовните флотове са под своя капацитет, определен 

от ОПОР, по-специално поради липсата на достъп до финансиране; 

8. припомня, че предвид специфичните трудности на НОР, свързани с климата, 

рибарите от тези региони са изправени пред преждевременно остаряване на 

корабите им, което предизвиква проблеми във връзка с тяхната безопасност и 
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ефективност и прави условията на труд по-малко привлекателни отколкото на 

модерните кораби; 

9. подчертава факта, че в своя доклад от 2016 г. Научният, технически и 

икономически комитет по рибарство (НТИКР)1 не успя да направи оценка на 

баланса между риболовния капацитет и възможностите за всички флотове, 

извършващи дейност в НОР, в резултат на недостатъчни биологични данни; 

призовава за отпускането на повече средства в рамките на ЕФМДР и на други 

фондове за придобиване на технически ресурси за оценка на екосистемите от 

научни институти и университети; счита във връзка с това, че е от решаващо 

значение да бъдат налични и достъпни надеждни данни за състоянието на 

ресурсите и на практиките в тези презокеански ИИЗ; 

10. подчертава, че крайбрежните риболовни флоти на НОР се състоят предимно от 

стари риболовни кораби, което води до трудности по отношение на безопасността 

на борда; 

11. изразява съжаление, че Комисията не успя да публикува доклад за изпълнението 

на Регламент (ЕО) № 639/2004 до крайния срок 30 юни 2012 г.; изисква от 

Комисията да предостави допълнителна информация относно причините за 

решението да не публикува този доклад; 

12. изразява съжаление във връзка със забавянето на приемането на ЕФМДР и 

следователно на одобрението на оперативните програми по линия на ЕФМДР, 

което води до късното прилагане на подкрепящи мерки по ЕФМДР, довело на 

свой ред до сериозни финансови затруднения за някои предприятия в НОР; 

13. приветства специфичните разпоредби за НОР в ЕФМДР, като например 

компенсация за допълнителните разходи (субсидирани на 100% от ЕФМДР), 

което е повече, отколкото през предишния програмен период, но все още не е 

достатъчно за някои НОР, и увеличението от 35% за интензитета на публичната 

помощ за други мерки в области на НОР; 

14. отбелязва затрудненията или дори невъзможността някои рибари в НОР да имат 

достъп до кредити и/или застраховка за корабите си, което води до проблеми с 

безопасността и икономически ограничения за тези рибари; 

15. посочва, че в НОР малките лодки съставляват голяма част от регистрираните 

кораби; подчертава, че в някои НОР малките кораби са на повече от 40 години, 

което поставя реални проблеми, свързани с безопасността; 

16. подчертава икономическия мултиплициращ ефект на заемите от Европейската 

инвестиционна банка и фондовете на ЕС, особено в НОР; 

По-добро използване на възможностите, предоставени по силата на член 349 от 

                                                 
1  Доклади на (НТИКР) – Оценка на показателите за баланса за основните сегменти на флота и преглед на 

националните доклади относно усилията на държавите членки за постигане на баланс между капацитета 

на флота и възможностите за риболов (НТИКР-16—18) 
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Договора и ОПОР 

17. счита, че отделен консултативен съвет за НОР, както е предвидено в ОПОР, е 

подходяща платформа за обмен на знания и опит, и поради това изразява 

съжаление, че консултативният съвет за НОР все още не е създаден; 

18. призовава за пълното прилагане на член 349 от ДФЕС в политиките на 

Европейския съюз, регламентите, фондовете и програмите, свързани с 

рибарството, особено в ЕФМДР, с цел да се отговори на специфичните трудности, 

с които се сблъскват НОР; 

19. счита, че воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е обещаващ подход и 

съответната държава членка следва да използва по най-добрия начин 

възможностите, предвидени в регламента за ЕФМДР с цел подкрепа на този вид 

местно развитие в НОР;  

20. подчертава значението на създаването на местни инициативни рибарски групи 

(МИРГ), които са признати за важен канал за подкрепа и като възможности за 

разнообразяване на риболовните дейности; 

21. призовава Комисията, когато изготвя законодателни актове по отношение на 

разходите за инвестиции в областта на хигиената, здравето и безопасността, и 

инвестициите, свързани с условията на труд, да съдейства за един цялостен и 

съобразен по подходящ начин подход; 

22. призовава Комисията, когато предлага законодателни актове по отношение на 

критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от 

неблагоприятните условия в НОР, да разглежда също така въздействието на 

климатичните и географските условия и разхищението на природни ресурси; 

23. изразява съжаление във връзка със значителното равнище на ННН риболов, който 

се извършва в ИИЗ на някои НОР, както от местни, така и от чужди кораби, и в 

прилежащите морски зони в други НОР; посочва, че що се отнася до местните 

кораби, тези практики са също така резултат от проблеми, свързани с доставката 

на хранителни продукти на местно равнище; призовава националните органи да 

засилят борбата срещу ННН риболова; 

24. поради това насърчава въвеждането на активни (например наблюдение) и пасивни 

мерки, като например преговори със съседни на НОР държави, с които все още не 

са подписани споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство 

(СПОУР); 

25. призовава всички заинтересовани страни да ускорят изпълнението на ЕФМДР и 

да използват възможностите, които той предоставя за значително инвестиране в 

модернизирането на флота — подобряване на безопасността на борда, хигиената, 

енергийната ефективност и качеството на рибните продукти, както и в рибарски 

пристанища, кейове за разтоварване и в аквакултури, с цел да се генерират нови 

пазарни ниши; също така призовава за прилагане на режима за компенсации на 
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допълнителните разходи с цел секторът да бъде по-жизнеспособен; 

26. призовава интересите на НОР да се вземат действително под внимание, когато се 

сключват споразумения в областта на рибарството с трети държави, включително 

като се определят задължения за разтоварване на улова в НОР или за наемане на 

персонал от НОР за работа на корабите; 

27. подчертава необходимостта да се извършват оценки на въздействието за НОР 

всеки път, когато те бъдат засегнати от споразумения в областта на риболова, 

сключвани от ЕС и трети държави, в съответствие с разпоредбите на член 349 от 

ДФЕС; 

28. отбелязва, че може да е необходимо преструктуриране на риболовния сектор в 

НОР с цел да се осигури устойчиво управление на рибните запаси и че при 

необходимост следва да се помисли за намаляване на броя на корабите; 

29. счита, че в случаите, в които е необходимо намаляване на капацитета съгласно 

член 22 от Регламент № 1380/2013, следва да се предпочете запазването на 

корабите в съответствие с критериите, определени в член 17 от същия регламент; 

30. изисква от държавите членки, при прилагане на разпоредбата на ОПОП относно 

предоставянето на възможности за риболов, да обърнат специално внимание на 

традиционния и непромишления риболов в НОР, който допринася за местната 

икономика и има слабо въздействие върху околната среда; 

31. настоятелно призовава държавите членки с НОР да предприемат всички 

подходящи мерки и да продължат с конкретни схеми за подпомагане, като 

например специални модели за данъчно облагане; 

32. счита, че събирането на данни относно запасите и оценката на въздействието на 

дребномащабни кораби в НОР трябва да бъде подобрено, за да се укрепи научната 

основа за възможности за риболов в тези региони; 

33. припомня, че НОР са зависими от рибните ресурси в рамките на своите ИИЗ, 

които се характеризират със силна уязвимост в биологично отношение; счита, 

особено в този контекст, че данните относно риболова в НОР следва да бъдат сред 

приоритетите за събиране на данни; 

34. подчертава, че тъй като аквакултурите могат да донесат нови производствени 

възможности и висококачествени продукти, потенциалът им следва да бъде по-

добре използван в НОР — със силна подкрепа от Европейския съюз с оглед на 

много силната регионална конкуренция — и призовава Комисията да насърчава и 

подкрепя проекти за развитие на аквакултурите; 

35. призовава държавите членки и НОР да се възползват по най-добрия начин от 

правилата за минимално изключение и/или от правилата за групово 
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освобождаване, предвидени в Регламент (ЕС) № 1388(2014) на Комисията1;  

36. призовава държавите членки да стимулират използването на европейските 

структурни и инвестиционни фондове и да подчертават полезното 

взаимодействие между различните фондове в НОР, за да разработват 

икономически възможности за всички участници в синята икономика; насърчава 

по-специално инвестициите в проекти, които правят риболовните професии по-

привлекателни, в проекти, които привличат повече млади хора, както и в проекти, 

с които се въвеждат методи за селективен риболов и се спомага за развитието на 

рибарството; 

37. препоръчва създаването на научноизследователски и развойни програми в 

областта на рибарството като част от „Хоризонт 2020“, които обединяват 

различни икономически и социални оператори, като по този начин се подпомага 

за разработването на нови риболовни технологии и методи, които могат да 

насърчат конкурентоспособността на сектора и да увеличат потенциала му за 

икономически растеж и създаване на заетост сред местното население; 

38. препоръчва бъдещата ОПОР да отчита напълно специфичните характерни 

особености на НОР и да им даде възможност да реализират големия 

икономически, социален и екологичен потенциал, създаден от устойчивото и 

рационално развитие на сектора на рибарството в тези региони; изтъква в този 

контекст, че е необходимо да се преразгледа основата за сегментирането на флота 

(като целта е осигуряване на обективна оценка на баланса между възможностите 

за риболов и риболовния капацитет на флота за непромишлен риболов на НОР, 

който използва високо селективни риболовни уреди) чрез насърчаване на 

подобряването на техническите характеристики на флота със слаба пропулсивна 

мощност и/или стабилност, което би могло да представлява риск за безопасността 

на екипажа при неблагоприятни метеорологични условия, в съответствие с 

обективните научни критерии, използвани в корабостроенето, без това да води до 

увеличаване на неустойчивите риболовни дейности; 

39. като се има предвид, че отдалечените региони са области с изключителен 

потенциал, счита, че е важно да се насърчават инвестициите и да се подкрепят 

диверсификацията и иновациите в сектора на рибарството с оглед засилване на 

икономическото развитие; 

40. предлага интензитетът на помощта за подмяна на двигатели в НОР да бъде 

увеличен, тъй като научните доказателства показват, че климатичните условия и 

изменението на климата оказват решаващо неблагоприятно въздействие върху 

флотовете в НОР; 

41. призовава Комисията, по примера на програмите POSEI за селското стопанство, 

да проучи възможността за създаване възможно най-бързо на инструмент, 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории 

помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов 

и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  
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предназначен конкретно за подкрепа на рибарството в НОР, който да дава 

възможност потенциалът на рибарството в тях да се използва правилно; счита, че 

следва да се обмисли възможността за обединяване в този специфичен 

инструмент по-специално на разпоредбите на членове 8 (Държавна помощ), 

член 13, параграф 5 (Бюджетни ресурси при споделено управление), член 70 

(Режим на компенсации), член 71 (Изчисляване на компенсацията), член 72 (План 

за компенсации) и член 73 (Държавна помощ за изпълнение на плановете за 

компенсации) на сегашния ЕФМДР; 

42. предлага капацитетът на някои сегменти от флота в НОР да бъде увеличен, при 

условие че е научно доказано, че процентът на използване на някои рибни 

ресурси може да се увеличи, без да се застрашават целите за устойчив риболов; 

43. отбелязва, че чрез обновяването и модернизацията на флотовете за 

дребномащабен риболов в НОР, които използват високо селективни риболовни 

уреди, може да се подобри безопасността на екипажа при неблагоприятни 

метеорологични условия, при условие че това се извършва в съответствие с 

научни обективни критерии за корабостроене и че не предизвиква дисбаланс 

между възможностите за риболов и риболовния капацитет; 

44. препоръчва създаването на по-добри стимули в рамките на бъдещия ЕФМДР с 

цел насърчаване на младите хора да работят в морската икономика, по-специално 

посредством професионално обучение и чрез насърчаване на мерки за 

подобряване на доходите, сигурността на работните места и на цялостната 

устойчива организация на морската икономика в НОР; 

45. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

НОР включват девет региона на ЕС, които са част от Франция (Гваделупа, Френска 

Гвиана, Реюнион, Мартиника, Майот и Сен Мартен), Португалия (Мадейра и Азорски 

острови) и Испания (Канарски острови). 

С изключение на Френска Гвиана тези региони са острови и архипелази. Те се различават 

по няколко аспекта от други региони на ЕС. Член 349 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз съдържа специфичните характеристики на НОР. Това са 

отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат и икономическа 

зависимост от малък брой производства. 

Положението в континентална Европа във връзка с рибарството не отразява това в НОР.  

НОР отбелязват необходимостта от модернизиране на техните риболовни флотове 

(вследствие на „двойната санкция“) и от въвеждане на по-гъвкави разпоредби за 

финансиране, с цел да се насърчат инвестициите за тяхното обновяване. Те посочват като 

причина за специфичните проблеми, с които се сблъскват настоящите флотове, късната 

интеграция на НОР в общата политика в областта на рибарството. Сред тях са малкият 

размер на плавателните съдове, малкият капацитет и намалената автономност на 

плавателните съдове в морето.  

 

Освен това, поради неблагоприятните последици от изменението на климата, флотовете 

остаряват по-бързо, отколкото в други региони на ЕС. Най-често риболовните флотове 

са в такова неблагоприятно състояние на упадък, че безопасността на рибарите би могла 

да бъде застрашена. 

 

По мнение на НОР по-модерните флотове ще дадат възможност за диверсификация на 

рибарството и риболовните зони, повишаване на енергийната ефективност на 

двигателите, спомагане за постигане на стандартите на ЕС за безопасност и хигиена и 

биха подобрили качеството на рибата. 

 

С настоящия доклад по собствена инициатива докладчикът иска главно да се вземат 

предвид следните въпроси:  

 Как могат НОР да използват по-добре рибните ресурси?  

 Вземат ли предвид в достатъчна степен правилата за управление на флота в 

рамките на ОПОР специфичните характеристики на сектора на рибарството в 

НОР?  

 Оправдават ли условията в НОР различен подход за управлението на риболовните 

флотове? 

 Недостатъчна ли е действащата рамка на политиката и ако това е така, по какъв 

начин може да бъде подобрена? 

Въз основа на условията в НОР, в доклада се изтъкват възможностите и се предлагат 
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осъществими мерки за подобряване на управлението на риболовните флотове. 

Докладът трябва да постави акцент върху управлението на риболовните флотове в НОР 

и следователно не може да обхваща въпроси, които могат да окажат въздействие върху 

рибарството в НОР, но не са пряко свързани с въпросите за управление на флота.  

Освен това, докладът не е изчерпателен по теми, които не са от компетентността на 

комисията по рибно стопанство, като например политиката на сближаване на ЕС и 

Регламента за общоприложимите разпоредби, както и по въпроси, свързани с транспорта, 

търговията и преработката.  

Докладчикът е наясно с предизвикателствата, свързани с високото равнище на 

безработицата в НОР, ниското равнище на възможности за обучение в сектора на 

рибарството, както и ниската привлекателност (която е както причина, така и следствие). 

Тези въпроси могат да се разглеждат само косвено в доклада.  

Любителският риболов и туристическата дейност в НОР се увеличават и вследствие на 

това се увеличава относителното им въздействие върху рибните запаси (особено в 

ограничените крайбрежни райони на НОР). Въпросът за любителския риболов в НОР би 

могъл да бъде предмет на бъдещи инициативи на комисията по рибно стопанство. 

Подходът, възприет от докладчика в проектодоклада 

Първоначално на Тематичен отдел Б на Европейския парламент беше възложено 

изготвянето на информационен документ, озаглавен „Управлението на риболовните 

флотове в най-отдалечените региони“; проучването беше публикувано през ноември 

2016 г. 

В комисията по рибно стопанство бяха проведени две общи размени на мнения. Освен 

това докладчикът изготви работен документ, който беше представен и обсъден в 

комисията. 

Докладчикът беше в близък контакт с различните заинтересовани страни и членовете на 

Европейския парламент, представители на НОР. Освен това докладчикът организира и 

участва в срещи с рибари от НОР в Брюксел. 

Сфери на действие 

Сравнение между НОР и континента 

С изключение на малък брой големи плавателни съдове, разположени основно на 

Канарските острови, риболовните флотове в НОР в голямата си част се състоят от малки 

риболовни кораби с дължина по-малко от 12 м. Следователно този факт трябва да се има 

предвид при предприемането на мерки за НОР. Ниските равнища на инвестиции в 

риболовните флотове възпират усилията за повишаване на заетостта, привлекателността, 

уменията и образованието на (потенциалните) рибари. 

Докато дребномащабните кораби във френските НОР и Азорските острови са 

сравнително по-нови от корабите във Франция и Португалия, корабите на Канарските 
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острови и Мадейра са по-стари от корабите в континенталната част. Общият брой на 

риболовните кораби е намалял през последните 10 години във всички НОР, а от друга 

страна общата двигателна мощност се е увеличила във Франция и Португалия. 

Най-отдалечените региони (с изключение на Френска Гвиана) са заобиколени от тесен 

шелф и се характеризират с голямо биологично разнообразие. В същото време отделните 

НОР са изправени пред различни (първоначални) ситуации. Така например, равнището 

на развитие и административният капацитет се различават в голяма степен в различните 

региони. Това следва да бъде взето предвид при осъществяването на общата политика в 

областта на рибарството. 

Действащата ОПОР не съдържа дерогация за НОР от общите правила за управление, 

освен за Майот. При все това, тя предоставя диференциран подход към НОР, като 

например не се разрешава достъп за кораби, които не са регистрирани в пристанищата 

на НОР, до 100 морски мили до 31 декември 2022 г. Освен това, таваните за капацитета 

за НОР се определят въз основа на сегмент на флота (приложение II от Регламента за 

ОПОР). 

С изключение на всички сегменти на флота на Азорските острови и остров Мадейра и 

корабите с дължина, по-малка от 12 м в Гваделупа и Сен Мартен, до този момент не са 

използвани ограниченията в капацитета. В този контекст възниква въпросът дали 

секторният подход е от полза за НОР или би било подходящо прилагането на повече 

гъвкавост. 

Поради намаляващите запаси в крайбрежните райони се извършва диверсификация, 

насочена към открити води и видове, срещащи се там. Отговорните дейности в открити 

води изискват по-голяма плавателна способност и приспособяване на двигателите. 

Състояние на запасите и биологични данни 

Държавите членки трябва да представят годишни доклади относно баланса между 

риболовния капацитет и възможностите за риболов. Въпреки това, поради липсата на 

биологични данни, както и на данни за дребномащабните флотове, анализът не е от 

определящо значение за НОР.  

Наличен е едва малък процент от показателите за баланса на сегментите на флота за НОР. 

Липсват по-специално биологичните показатели. 

Ето защо докладчикът счита, че е съществено важно да се насърчават допълнително 

програмите за събиране на данни в НОР. Това е от още по-голямо значение, ако се има 

предвид НОР“, искане за подновяване и модернизация на плавателните съдове. 

Финансово подпомагане от ЕФМДР — възможности и трудности  

ЕФМДР предвижда дерогации за НОР. Освен това той включва разпоредби, които са 

изключително важни, като се имат предвид характеристиките на сегашния флот на НОР. 

Поради късното приемане на ЕФМДР и в резултат на това на късното одобрението на 

оперативните програми, подпомагането беше прекъснато и трябваше да се намерят 

временни решения, като например временни помощи. 
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По линия на ЕФМДР беше разширена, в сравнение с предходния програмен период, 

схемата за компенсация на допълнителните разходи, направени от НОР. Финансовият 

пакет за всяка държава членка е увеличен и нарасна от 15.6 на 27.5 милиона евро. 

В Приложение I от ЕФМДР е посочено, че дейности, осъществявани в НОР, могат да се 

ползват от увеличение с 35 процентни пункта, т.е. допълнителни процентни пунктове за 

интензитета на публичната помощ. 

Член 41 съдържа разпоредби във връзка с енергийната ефективност и смекчаването на 

въздействието от изменението на климата. Подпомагането за подмяна или 

осъвременяване на основни или допълнителни двигатели зависи от намирането на баланс 

между риболовния капацитет и възможностите за риболов, като секторът на 

дребномащабния крайбрежен риболов е приоритетен. 

Предлага се да се даде възможност за по-голям интензитет на помощта за подмяната на 

основни или допълнителни двигатели в НОР, с цел да се вземат предвид специфичните 

климатични условия на НОР. 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 

Докладчикът счита, че воденото от общностите местно развитие е добър инструмент за 

структурна и финансова подкрепа. ВОМР произтича от идеята за обединяване на 

обществени и частни заинтересовани страни и представители на гражданското общество 

с цел насърчаване на местните рибарски райони — например може да доведе до 

генерирането на висококачествени продукти чрез професионализиране на сектора 

(нагоре и надолу по веригата) и развиване на инфраструктура, за да се даде възможност 

за разтоварване. Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) се подкрепят от 

ЕФМДР и други фондове. Чрез помощта за ВОМР може да се добавят до 50 – 100%. 

Досега този механизъм е бил използван само в малка степен. В настоящата оперативна 

програма (ОП) на Франция не се уточнява дали МИРГ са предвидени във френските 

НОР. В Португалия в ОП не се посочва дали МИРГ са предвидени за Мадейра. Три 

МИРГ са предвидени за Азорските острови, нито една за Канарските острови. 

Аквакултурите са слабо развити в НОР, но съществува потенциал, по-специално 

например когато местни предприятия се специализират в местните видове за експортния 

пазар. 

Споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) 

Понастоящем не съществува сключено СПОУР с трета държава в централната западна 

част на Атлантическия океан, което би засегнало Френска Гвиана, Гваделупа, Сен 

Мартен и Мартиника. 

Наличието на мигриращи видове, разпространението на ННН риболов и потенциалното 

положително непряко въздействие на СПОУР върху местната промишленост (нагоре и 

надолу по веригата), както и съответните оценки на съществуващото СПОУР подсказват, 

че сключването на ново СПОУР със съседните трети държави ще бъде от полза за 

риболовните флотове на НОР. 
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Следователно докладчикът отправя искане към Комисията да следи внимателно 

съгласуваността между вътрешното и външното измерение на ОПОР. В случая на Майот 

е в сила конкретно споразумение за достъп между ЕС и Сейшелите. То се отнася за 

достъпа на кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите на Майот. 

Плащанията от страна на кораби на Сейшелските острови са предназначени за 

развитието на капацитета в Майот. Франция има отговорността за управлението и 

разпределението на плащанията. Тя трябва да докладва на Комисията веднъж годишно. 

Докладчикът иска да подчертае значението на ефективното и бързо предоставяне на 

плащанията от Франция на Майот. 

Препоръки и заключения 

Основната цел и главната причина за настоящия доклад е призивът на НОР за 

предоставяне на възможности за подновяване и модернизиране на флотовете им. Те 

твърдят, че особеностите на НОР обосновават обновяването и модернизирането на 

флотовете. 

 

Безопасността или по-скоро липсата на безопасност на борда е основен проблем в НОР. 

 

Съществува финансиране на равнището на ЕС, и по-специално на ЕФМДР, за 

специфичните условия в НОР. В сравнение с континенталната част НОР получават 

допълнителни 35%, изключително за подмяна на двигатели. 

 

Закъснялото одобрение на оперативните програми (ОП) на държавите членки доведоха 

до сериозни проблеми по проекти през преходния период. Въпреки това НОР ще 

продължат да имат възможността да използват предимствата на увеличен интензитет на 

публичната помощ и компенсационни мерки. 

 

Що се отнася до модернизацията, тоест подмяната на двигатели, докладчикът предлага 

подкрепа за средства, които помагат да се противодейства на доказани отрицателни 

последици на климата върху корабите в рамките на евентуална бъдеща ОПОР. 

 

Освен това докладчикът е убеден, че с повече усилия в рамките на ВОМР може да се 

помогне на сектора да се преструктурира, както и да се предоставят и създадат и 

необходимите пристанищни съоръжения. Тя отбелязва също така, че модернизацията 

може да доведе до увеличаване и диверсифициране на риболовните дейности. 

 

Средствата, които ще бъдат предложени в бъдеще, следва да гарантират устойчив 

риболов и добро състояние на рибните запаси. 

 

Следва да се положат всички възможни усилия, за да не бъдат ощетени секторите на 

рибарството в НОР. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ 

на вниманието на комисията по рибно стопанство 

относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони 

(2016/2016(INI)) 

Докладчик по становище: Естебан Гонсалес Понс 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че в член 349 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) се отчитат особеностите на най-отдалечените региони (НОР) и се 

предвижда възможност за приемане на специфични мерки спрямо посочените 

региони в рамките на общите политики, като например политиката в областта на 

рибарството; 

Б. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството 

(ОПОР) признава специфичните особености на НОР и предоставя възможност за 

различни подходи в тези региони; 

В. като има предвид, че риболовният флот, базиран в НОР, се състои главно от стари 

плавателни съдове с дължина под 12 метра, които в миналото не са се възползвали 

от помощта за модернизация на корабите, което излага на риск тяхната безопасност 

и условията на труд на борда;  

Г. като има предвид, че икономическата криза се отрази особено силно на НОР и че 

секторът на рибарството в тях следва да се разглежда на фона на конкретното 

структурно, социално и икономическо положение; 

Д. като има предвид, че забавянето на приемането на регламента за Европейския фонд 

за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и на одобрението на оперативните програми 

по линия на ЕФМДР и вследствие на това късното прилагане на подкрепящи мерки 

по ЕФМДР доведоха до сериозни финансови затруднения за някои предприятия в 

НОР; 

1. отбелязва общите разпоредби на Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд 

за морско дело и рибарство по отношение на помощите за ремонт на плавателните 
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съдове, но изразява съжаление, че в регламента не се посочват специфични мерки, 

които да вземат предвид особеностите и състоянието на флотовете в тези 

територии; 

2. отбелязва затрудненията или дори невъзможността, пред които са изправени някои 

рибари в НОР, по отношение на възможността за достъп до кредити и/или 

застраховка за корабите си; 

3. призовава Комисията, с оглед на следващата многогодишна финансова рамка, да 

обмисли въвеждането на помощи за постепенното подновяване на 

дребномащабните риболовни флотове в НОР с цел подобряване на тяхната 

безопасност и ефективност, при условие че това не води до увеличаване на техния 

риболовен капацитет и няма неблагоприятни последици за бюджета и 

устойчивостта на рибните ресурси; 

4. призовава Комисията, когато предлага делегирани актове по отношение на 

критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от 

неблагоприятните условия в НОР, да взема предвид също така въздействието на 

климатичните и географските условия; 

5. предлага увеличаване на интензитета на помощта за подмяна на двигатели в НОР, 

когато научните доказателства показват, че климатичните условия и изменението на 

климата оказват решаващо неблагоприятно въздействие върху флотовете в тези 

региони; 

6. призовава Комисията и държавите членки, с оглед на развитието на местните 

рибарски сектори в НОР, да насърчават използването на европейските структурни и 

инвестиционни фондове и полезните взаимодействия между всички фондове, които 

са част от общата стратегическа рамка, и останалите европейски политики и 

инструменти в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; 

7. призовава за полагане на постоянни усилия за опростяване на законодателството на 

ЕС с цел улесняване на достъпа на флотовете от НОР до финансиране от Съюза; 

8. препоръчва бъдещата обща политика в областта на рибарството да отчита напълно 

специфичните характеристики на най-отдалечените региони и да им даде 

възможност да реализират големия икономически, социален и екологичен 

потенциал, създаден от рационалното развитие на техните сектори на рибарството; 

9. във връзка с това предлага да бъде създаден специален фонд за рибарство в НОР 

след 2020 г. въз основа на модела на Програмата от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите (POSEI), която доказа своята ефективност за 

подкрепата на селското стопанство в тези региони; препоръчва, по-конкретно, един 

такъв фонд да дава възможност, в съответствие с целите за устойчиво рибарство и 

доброто състояние на рибните ресурси, за подпомагане за модернизиране на 

флотовете в тези региони, включително на плавателните съдове за непромишлен и 

традиционен риболов, които разтоварват улова си в техните пристанища. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

на вниманието на комисията по рибно стопанство 

относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони 

(2016/2016(INI)) 

Докладчик по становище: Юнус Омаржи 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. като взе предвид членове 3, 38, 43 и 349 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

2. като има предвид, че въпреки характерните за най-отдалечените региони (НОР) 

ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, секторът на рибарството разполага с 

предимства и със значителен потенциал за развитие; 

3. като има предвид, че НОР се характеризират по-специално с недостатъчно 

използване на рибните ресурси и с флотове, съставени предимно от стари и малки 

плавателни съдове; 

4. припомня, че изключителните икономически зони (ИИЗ) на НОР се простират на 

площ от 2 507 537 км2, което е равно на площта на всички континентални ИИЗ на 

Европейския съюз взети заедно; 

5. припомня, че отдалечеността на НОР е призната и взета под внимание като общ 

принцип в правото на ЕС, като по този начин се обосновава и се дава възможност 

за създаването на схема за компенсации на допълнителните разходи за продукти 

от риболов и аквакултури в тези региони; 

6. подчертава, че подкрепата на устойчивата риболовна дейност в НОР е от 

решаващо значение, за да се гарантира икономическо, социално и екологично 

развитие на тези региони, както и оптималното развитие на техния потенциал; 

подчертава също, че риболовната дейност е сектор, който в НОР осигурява 

огромен брой работни места, спомага за издръжката на местното население и му 

дава възможност да стане по-благоденстващо и по-силно; призовава да се 
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положат всички усилия, за да бъде секторът на рибарството още по-здрав стълб на 

местното развитие на тези региони, по-специално посредством подкрепа за 

създаването и укрепването на свързаните с риболова дейности в тези региони и 

посредством насърчаване на местните пазари, включително във веригата за 

доставки на рибни продукти; 

7. подчертава връзката между продоволствената сигурност и създаването на 

устойчив риболов в НОР; подчертава в този контекст необходимостта от 

присъединяване на местния риболов към постигането на целта за продоволствена 

сигурност на местното население, тъй като понастоящем тя е твърде зависима от 

вноса в НОР; 

8. признава, че сложността на европейското законодателство и ограниченията, които 

то налага, по-специално на равнището на правото в областта на конкуренцията, 

може да бъдат пречка за създаването и развитието на свързани с риболова 

дейности; призовава за опростяване или промяна на разпоредбите в рамките на 

бъдещите преразглеждания на регламентите, за да се улесни организирането на 

рибарите в НОР с цел достъп до фондове, за да се увеличи в максимална степен 

ефективността на финансирането от Европейския съюз и да се оптимизират 

предимствата на риболова в тези региони и създаването на допълнителни 

икономически дейности към основния труд в сектора, при същевременно 

продължаване на борбата срещу измамите и гарантиране на устойчиво използване 

на предимствата на риболова в тези региони; 

9. припомня, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и Европейският 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), създадени, за да решават проблемите 

и предизвикателства в континентална Европа, не отговарят в достатъчна степен на 

спецификите на рибарството в НОР и не могат да се използват еднакво спрямо 

предизвикателствата и специфичните особености на рибарството в НОР, които 

следва да разполагат с определена степен на гъвкавост и прагматизъм или да 

бъдат предмет на дерогации; призовава също така за създаване на отделна 

стратегия за всеки регионален морски басейн, съобразена със специфичните 

условия на всеки от НОР; 

10. призовава Европейския съюз, при спазване на принципите на устойчивостта и 

устойчивото развитие, залегнали в ОПОР, да преразгледа изключителния 

потенциал на рибарството в НОР; 

11. призовава за пълното, цялостно и еднакво прилагане на член 349 от ДФЕС в 

политиките, регламентите, фондовете и програмите на Европейския съюз, 

свързани с политиката на Съюза в областта на рибарството, и по-специално в 

рамките на ЕФМДР; 

12. счита, че е наложително да се създадат конкретни правила за флотовете на НОР; 

13. припомня, че предвид особеностите на НОР, по-конкретно поради климатичните 

трудности, рибарите от тези региони са изправени пред преждевременно 

остаряване на корабите им, което предизвиква проблеми във връзка с тяхната 

безопасност и ефективност и прави условията на труд по-малко привлекателни 
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отколкото на модерните кораби; счита, че във връзка с това настоящите пречки 

трябва да бъдат премахнати, за да се отговори по-добре на спецификите на НОР, 

като се разреши обновяването и модернизирането на традиционните или 

дребномащабните флотове, включително за лов на скариди, които разтоварват 

целия си улов в пристанищата на НОР и допринасят за устойчивото местно 

развитие на свързаните с риболова дейности в НОР, като подкрепят 

произтичащия от тях пазар на труда, при спазване на международните задължения 

на ЕС, и по-специално на изискването да не се отпуска държавна помощ, която 

може да доведе до свръхулов; подчертава значението на дребномащабния риболов 

за местните пазари на труда и потенциала на ЕФМДР в процесите, които отдават 

предимство на инициативите отдолу-нагоре, по-специално в крайбрежните 

райони; 

14. призовава Комисията, по примера на програмите POSEI за селското стопанство в 

НОР, да проучи възможността в следващата многогодишна финансова рамка да се 

създаде инструмент, който да е предназначен конкретно за подкрепа на 

рибарството в НОР и да дава възможност изключителният потенциал на 

рибарството в тях действително да се оползотвори; 

15. със загриженост отбелязва, че социално-икономическите последици от това 

положение оказват силно въздействие върху вече страдащите от висок процент на 

безработица НОР (24,6% в Реюнион, при младежка безработица от 52,4%) и че 

слабите инвестиции в риболовните флотове възпират усилията за повишаване на 

заетостта, привлекателността, уменията и образованието на (потенциалните) 

рибари; 

16. призовава Комисията, държавите членки и местните органи да определят и да 

насърчават използването на европейските фондове за сближаване, и по-специално 

на ЕФРР, ЕЗФРСР, ЕФМДР или ЕСФ, за увеличаване на инвестициите за 

инфраструктура, необходима за развитието на местни, свързани с риболова 

дейности в НОР; насърчава по-специално инвестициите в проекти за 

модернизиране на риболовните професии, в обучение и в проекти, които 

привличат и насърчават установяването на млади хора, както и в иновативни 

проекти, насочени към устойчиво рибарство, прилагането на техники за 

селективен риболов и развитието на свързани с рибарството дейности, носещи 

съвместна отговорност, като се създават взаимодействия между структурните 

фондове и други програми на Съюза; 

17. призовава Комисията да улеснява достъпа на участниците и свързаните с 

риболова дейности в НОР до всички възможни европейски финансови 

инструменти; приканва Комисията да отчита в по-висока степен стратегическото 

местоположение на НОР и ролята, която те могат да играят за гарантиране на 

устойчивото използване на моретата, океаните и крайбрежните зони, както и за 

глобалното морско управление и за развитието на икономика на знанието, 

основана на морето; 

18. изразява съжаление, че НОР ползват подкрепа за модернизиране на флота си и за 

увеличаване на риболовния си капацитет едва от 90-те години на ХХ век насам и 

че липсата на съгласуваност между вътрешните и външните аспекти на 
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европейските политики в областта на рибарството може да възпрепятства 

значително развитието на този сектор в НОР, като по този начин се ограничават 

възможностите за смекчаване на така наречената „двойна опасност“(„ne bis ne 

idem“); подчертава по-специално необходимостта да се извършват оценки на 

въздействието за НОР и отвъдморските страни и територии (ОСТ), всеки път, 

когато те бъдат засегнати от споразумения в областта на риболова и от търговски 

споразумения; призовава Комисията да координира по-добре своята търговска 

политика с другите секторни политики на Съюза, по-специално с ОПОР; 

призовава интересите на НОР да се вземат действително под внимание, когато се 

сключват споразумения, по-специално посредством задължения за разтоварване в 

НОР или за наемане на персонал от НОР за работа на корабите; призовава 

Комисията да гарантира, че местните заинтересовани лица са в основата на 

процеса на вземане на решения, свързани с риболовните флотове в НОР; счита, че 

е важно да се гарантира, че рибарите в НОР имат достъп до информация, която да 

разяснява как могат да се възползват от съществуващите мерки за подкрепа, която 

ЕС предоставя; 

19. призовава ЕС да отреди приоритетно място на борбата срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, който възпрепятства доброто и 

устойчиво развитие на сектора на рибарството, в своите действия на 

международно равнище, по-специално в рамките на договарянето на 

икономически, търговски и риболовни споразумения, и да предвиди конкретни 

разпоредби за тази борба в ИИЗ на НОР; 

20. препоръчва да се вземе под внимание въздействието на финансовата криза, както 

и тежките икономически последици от нея, които възпрепятстват пълното 

използване на специалния режим за модернизирането на флотовете на НОР 

(Регламент (ЕО) № 639/2004); 

21. подчертава, че НОР са зависими от рибните ресурси на своите ИИЗ, които се 

характеризират със силна уязвимост в биологично отношение, и че следователно 

е уместно да защитават по адекватен и ефикасен начин своите чувствителни от 

биологична гледна точка зони, по-специално посредством предоставяне на 

изключителен достъп на местни флотове, които използват екологосъобразни 

риболовни съоръжения, като по този начин намаляват отрицателното въздействие 

на ННН риболов върху тези зони; счита във връзка с това, че е от решаващо 

значение да бъдат налични и достъпни надеждни данни за състоянието на 

ресурсите и на практиките в тези презокеански ИИЗ; 

22. изразява съжаление, че Комисията не успя да публикува доклад за изпълнението 

на Регламент (ЕО) № 639/2004 до крайния срок 30 юни 2012 г.; счита, че това е 

изгубена възможност, тъй като този доклад би бил важен източник на 

информация за възможни бъдещи дерогации от схемата за управление вход/изход 

на ОПОР, които биха могли да подпомогнат развитието на риболовните флотове в 

НОР; изисква от Комисията да предостави допълнителна информация относно 

причините за решението да не публикува този доклад. 
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