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Изменение 276
Marco Affronte
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0176/2019
Gabriel Mato
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Необходимо е да се установи 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—
2027 г. Неговата цел следва да се състои 
в насочване на финансови средства от 
бюджета на Съюза за подкрепа на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР), морската 
политика на Съюза и международните 
му ангажименти в областта на 
управлението на океаните. Посоченото 
финансиране е ключов фактор за 
осигуряване на устойчиво рибарство и 
опазване на морските биологични 
ресурси, както и за продоволствената 
сигурност (чрез снабдяването с морски 
храни), растежа на устойчивата синя 
икономика и гарантирането на 
доброто състояние, безопасността, 
сигурността, чистотата и устойчивото 
стопанисване на моретата и океаните.

(1) Необходимо е да се установи 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—
2027 г. Неговата цел следва да се състои 
в насочване на финансови средства от 
бюджета на Съюза за подкрепа на 
прилагането на общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР) и 
Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), морската политика 
на Съюза и международните му 
ангажименти в областта на 
управлението на океаните. Посоченото 
финансиране е ключов фактор за 
осигуряване на устойчиво рибарство, 
включително опазване на морските 
биологични ресурси и местообитания, 
за устойчиви аквакултури, за 
продоволствената сигурност (чрез 
снабдяването с морски храни), за 
растежа на устойчивата синя 
икономика, за просперитет и 
икономическо и социално сближаване 
на общностите, занимаващи се с 
рибарство и аквакултури, и за доброто 
състояние, безопасността, сигурността, 
чистотата и устойчивото стопанисване 
на моретата и океаните. 
Подпомагането по линия на ЕФМДР 
следва да допринася за посрещане на 
нуждите както на производителите, 
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така и на потребителите.
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Изменение 277
Marco Affronte
от името на групата Verts/ALE
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Gabriel Mato
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като фактор от световна важност 
в политиката за управление на океаните 
и пети по големина производител на 
морски храни в света Съюзът носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване на 
океаните и техните ресурси. Опазването 
на моретата и океаните е от съществено 
значение предвид бързото нарастване на 
населението в световен мащаб. То е и от 
социално-икономически интерес за 
Съюза, тъй като устойчивата синя 
икономика подпомага инвестициите, 
растежа и създаването на работни места, 
насърчава научните изследвания и 
иновациите и допринася за енергийната 
сигурност чрез производството на 
енергия от океана. Безопасността и 
сигурността на океаните и моретата е 
също така от основно значение за 
ефективния граничен контрол и за 
борбата в световен мащаб с морската 
престъпност, с което се отговаря на 
тревогите на гражданите по отношение 
на сигурността.

(2) Като фактор от световна 
важност в политиката за управление 
на океаните, който има най-
голямото морско пространство в 
света, когато се включат най-
отдалечените региони и 
отвъдморските страни и 
територии, Съюзът се превърна в 
петия по големина производител на 
морски храни в света и носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване 
на океаните и техните ресурси. 
Опазването на моретата и океаните е 
от съществено значение предвид 
бързото нарастване на населението в 
световен мащаб. То е също така от 
социално-икономически интерес за 
Съюза: тъй като устойчивата синя 
икономика, която се развива в 
рамките на екологичните 
възможности, подпомага 
инвестициите, растежа и създаването 
на работни места, насърчава научните 
изследвания и иновациите и 
допринася за енергийната сигурност 
чрез производството на енергия от 
океана. Безопасността и сигурността 
на океаните и моретата е също така от 



AM\1181189BG.docx PE637.683v01-00

BG Единство в многообразието BG

основно значение за ефективния 
граничен контрол и за борбата в 
световен мащаб с морската 
престъпност, с което се отговаря на 
тревогите на гражданите по 
отношение на сигурността.
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В многогодишната финансова 
рамка, установена в Регламент (ЕС) 
xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на 
Съюза трябва да продължи да подпомага 
политиката в областта на рибарството и 
морската политика. Бюджетът на 
ЕФМДР следва да възлиза на 6 140 000 
000 EUR по текущи цени. Ресурсите 
на ЕФМДР следва да се разпределят 
между споделено, пряко и непряко 
управление. За подпомагането при 
споделено управление следва да се 
предоставят 5 311 000 000 EUR, а за 
подпомагането при пряко и непряко 
управление — 829 000 000 EUR. С цел 
да се гарантира стабилност — по-
специално във връзка с постигането на 
целите на ОПОР — разпределянето на 
средствата, предоставени на национално 
равнище при споделено управление за 
програмния период 2021—2027 г., 
следва да се основава на разпределянето 
на средствата по линия на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. Следва да се 
заделят специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
правоприлагане, както и за събиране и 
обработване на данни за управление на 
рибарството и за научни цели, като се 
предвидят тавани за средствата, 

(8) В МФР, установена в 
Регламент (ЕС) xx/xx6, се 
предвижда, че бюджетът на Съюза 
трябва да продължи да подпомага 
политиката в областта на 
рибарството и морската политика. 
Бюджетът на ЕФМДР следва да бъде 
увеличен с поне 10% по отношение 
на ЕФМДР за периода 2014 –
 2020 г. Неговите ресурси следва да 
се разпределят между споделено, 
пряко и непряко управление. За 
подпомагането при споделено 
управление следва да се предоставят 
87%, а за подпомагането при пряко и 
непряко управление — 13%. С цел 
да се гарантира стабилност — по-
специално във връзка с постигането 
на целите на ОПОР и на РДМС — 
разпределянето на средствата, 
предоставени на национално 
равнище при споделено управление 
за програмния период 2021—2027 г., 
следва да се основава на 
разпределянето на средствата по 
линия на ЕФМДР за периода 2014—
2020 г. Следва да се заделят 
специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
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предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности.

правоприлагане, за събиране и 
обработване на данни за управление 
на рибарството и за научни цели, 
опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите в моретата и в 
крайбрежните региони, както и на 
знанията за морската среда, като 
се предвидят тавани за средствата, 
предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности и за 
инвестициите в кораби.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6  OВ C […], […], стр. […]. 6  OВ C […], […], стр. […].
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за разтоварване е 
едно от основните предизвикателства за 
ОПОР. То доведе до съществени 
промени в сектора, които засягат 
риболовните практики и в някои случаи 
са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на това 
следва да съществува възможност за 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите, които 
допринасят за изпълнението на 
задължението за разтоварване, като бъде 
предвиден по-висок интензитет на 
помощта в сравнение с интензитета, 
прилаган за други операции — 
например инвестициите за селективни 
риболовни уреди, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура и за 
предлагане на пазара на нежелания улов. 
Също така следва да се предостави 100-
процентов максимален интензитет на 
помощта за проектирането, 
разработването, мониторинга, оценката 
и управлението на прозрачни системи за 
обмен на възможности за риболов 
между държавите членки („размяна на 
квоти“), с цел да се намали т. нар. 
„ефект на блокиращ вид“, предизвикан 
от задължението за разтоварване.

(21) Задължението за разтоварване 
е правно задължение и е едно от 
основните предизвикателства за 
ОПОР. То доведе до края на 
неприемливата от гледна точка на 
околната среда практика на 
изхвърляне на улов, както и до 
съществени и важни промени в 
сектора, които засягат риболовните 
практики и в някои случаи са 
съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на 
това държавите членки следва да 
използват ЕФМДР за подпомагане 
за иновациите и инвестициите, които 
допринасят за цялостното и 
своевременно изпълнение на 
задължението за разтоварване, като 
бъде предвиден по-висок интензитет 
на помощта в сравнение с 
интензитета, прилаган за други 
операции — например инвестициите 
за селективни риболовни уреди и 
времеви и пространствени мерки за 
селективност, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура и за 
предлагане на пазара на нежелания 
улов. Също така следва да се 
предостави 100-процентов 
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максимален интензитет на помощта 
за проектирането, разработването, 
мониторинга, оценката и 
управлението на прозрачни системи 
за обмен на възможности за риболов 
между държавите членки („размяна 
на квоти“), с цел да се намали т. нар. 
„ефект на блокиращ вид“, 
предизвикан от задължението за 
разтоварване.

Or. en
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Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Продоволствената сигурност 
зависи от ефективните и добре 
организирани пазари, благодарение на 
които се повишават прозрачността, 
стабилността, качеството и 
разнообразието на веригата на доставки, 
както и информацията за потребителите. 
С оглед на това следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури в съответствие с 
целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 
на Европейския парламент и на Съвета15. 
По-специално подпомагането следва да 
се предоставя за създаването на 
организации на производители, 
изпълнението на планове за 
производство и предлагане, 
насърчаването на нови пазарни ниши и 
разработването и разпространението на 
резултати от проучвания на пазара.

(33) Продоволствената сигурност 
зависи от опазването на морската 
среда, устойчивото управление на 
рибните запаси, ефективните и 
добре организирани пазари, 
благодарение на които се повишават 
прозрачността, стабилността, 
качеството и разнообразието на 
веригата на доставки, както и 
информацията за потребителите. С 
оглед на това следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
предлагането на пазара на продукти 
от риболов и аквакултури в 
съответствие с целите на Регламент 
(ЕС) № 1379/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета15. По-
специално подпомагането следва да 
се предоставя , inter alia, за 
създаването на организации на 
производители, в т.ч. риболовни 
кооперации, за дребни 
производители, за изпълнението на 
планове за производство и 
предлагане, помощ за съхранение, 
кампании за популяризиране и 
комуникация, насърчаването на нови 
пазарни ниши, провеждането на 
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проучвания на пазарите, 
съхранение и укрепване на 
Европейската обсерватория на 
пазара на продукти от риболов и 
аквакултури (EUMOFA) и 
разработването и разпространението 
на резултати от проучвания на пазара.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

Or. en


