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27.3.2019 A8-0176/304

Изменение 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 
своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче е да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибарството — например обща 
забрана на инвестициите за повишаване 
на риболовния капацитет. Наред с това 

11. В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 
своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибните ресурси, например обща 
забрана на инвестициите за повишаване 
на риболовния капацитет, но без да се 
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следва да се въведат строги изисквания 
за съгласуваност на инвестициите и 
компенсациите за риболовния флот със 
заложените в ОПОР цели за опазване.

застрашават необходимите 
инвестиции в прекласификация, 
обновяване и дори пренасочване на 
дребномащабния флот, особено в 
определени случаи, в които 
въпросните кораби са с висока средна 
възраст и не осигуряват основни 
условия за безопасност и 
оперативност . Наред с това следва да 
се въведат строги изисквания за 
съгласуваност на инвестициите и 
компенсациите за риболовния флот със 
заложените в ОПОР цели за опазване.

Or. pt
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(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Тъй като риболовните дейности 
са до голяма степен непредсказуеми, 
съществува вероятност настъпването на 
извънредни обстоятелства да доведе до 
значителни икономически загуби за 
рибарите. С оглед смекчаването на тези 
последици може да се предоставя 
подпомагане по линия на ЕФМДР под 
формата на компенсация за извънредно 
преустановяване на риболовни дейности 
в резултат на прилагането на 
определени мерки за опазване 
(например многогодишни планове, 
целеви стойности за опазването и 
устойчивата експлоатация на запасите, 
мерки за адаптиране на риболовния 
капацитет на корабите към наличните 
възможности за риболов и технически 
мерки), спешни мерки (например 
забрана на даден вид риболов), 
прекъсване вследствие на непреодолима 
сила на прилагането на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, природно бедствие или 
екологична катастрофа. Подпомагането 
следва да се предоставя само ако 
въпросните обстоятелства оказват 
значително въздействие върху рибарите, 
т.е. ако търговската дейност на 

(27) Тъй като риболовните дейности 
са до голяма степен непредсказуеми, 
съществува вероятност настъпването на 
извънредни обстоятелства да доведе до 
значителни икономически загуби за 
рибарите. С оглед смекчаването на тези 
последици може да се предоставя 
подпомагане по линия на ЕФМДР под 
формата на компенсация за извънредно 
преустановяване на риболовни дейности 
в резултат на прилагането на 
определени мерки за опазване 
(например многогодишни планове, 
целеви стойности за опазването и 
устойчивата експлоатация на запасите, 
мерки за адаптиране на риболовния 
капацитет на корабите към наличните 
възможности за риболов и технически 
мерки), спешни мерки (например 
забрана на даден вид риболов), 
прекъсване вследствие на непреодолима 
сила на прилагането на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, природно бедствие или 
екологична катастрофа. Подпомагането 
следва да се предоставя само ако 
въпросните обстоятелства оказват 
значително въздействие върху рибарите, 
т.е. ако търговската дейност на 
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засегнатия кораб е била преустановена в 
продължение на най-малко 90 
последователни дни и ако 
претърпените вследствие на това 
икономически загуби възлизат на 
повече от 30 % от средния годишен 
оборот на съответното предприятие 
за определен период от време. При 
определянето на условията за 
предоставяне на такова подпомагане 
следва да бъдат взети под внимание 
особеностите на улова на змиорки.

засегнатия кораб е била преустановена в 
продължение на най-малко 30 дни. При 
определянето на условията за 
предоставяне на такова подпомагане 
следва да бъдат взети под внимание 
особеностите на улова на змиорки.

Or. pt
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Изменение 306
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Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) За да допринесе за 
положителното развитие на водните 
ресурси и за поддържането на 
риболова извън забранения сезон, 
ЕФМДР следва да може да подпомага 
биологичните сезони винаги, когато 
те, бидейки свързани с определени 
критични фази от жизнения цикъл на 
видовете, са необходими за 
устойчивата експлоатация на 
рибните ресурси.

Or. pt
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Изменение 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б)  Подчертава неотложната 
необходимост да се подкрепи 
създаването на фонд за компенсиране 
на възнагражденията, който да 
обхваща периодите, през които 
риболовът е забранен, и тези периоди 
да се третират като действително 
работно време за целите на 
пенсионното осигуряване и други 
социалноосигурителни права. Освен 
това се застъпва за установяването 
на минимална работна заплата, 
определена в съответствие с 
местните практики, преговорите и 
колективните трудови договори.

Or. pt
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Изменение 308
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Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75 % от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов в 
сегментите на флота, в които е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов — например за придобиване на 
използван кораб и за подмяна или 
осъвременяване на корабен двигател. 
Държавите членки следва също така да 

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75% от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов, тъй като 
е необходимо да се гарантира, че е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов — например за придобиване, 
обновяване и прекласификация на 
плавателен съд и за подмяна или 
осъвременяване на корабен двигател. 
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включат в програмите си план за 
действие за дребномащабния 
крайбрежен риболов, който да е обект 
на мониторинг съгласно показатели, 
основаващи се на зададени междинни 
цели и целеви стойности.

Държавите членки следва също така да 
включат в програмите си план за 
действие за дребномащабния 
крайбрежен риболов, който да е обект 
на мониторинг съгласно показатели, 
основаващи се на зададени междинни 
цели и целеви стойности.

Or. pt
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Изменение 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

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 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 Съвета 
(„Регламент за ООП“) 15, като се 
насърчават всички механизми за 
подобряване на първоначалната 
продажна цена, така че да това да 
бъде от полза за рибарите, като 
увеличава печалбата за тяхната 
работа и насърчава справедливо и 
подходящо разпределение на 
добавената стойност по цялата 
верига на стойността в сектора, 
намалява маржовете на 
посредниците, увеличава изкупните 
цени, плащани на производителите, и 
ограничава цените, заплащани от 
крайните потребители. По-специално 
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подпомагането следва да се предоставя 
за създаването на кооперативни 
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.

__________________ __________________
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. pt
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Изменение 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Член 15 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) адаптиране и управление на 
риболовния капацитет;

a) адаптиране и управление на 
риболовния капацитет, не на последно 
място чрез прекласифициране или 
ремонт на плавателни съдове или на 
техните двигатели, което позволява 
по-дълъг престой в морето и 
по-безопасна дейност ;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Изменение 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Член 15 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на веригата на 
стойността на сектора и насърчаване на 
стратегиите за предлагане на пазара;

в) укрепване на веригата на 
стойността на сектора и насърчаване на 
стратегиите за предлагане на пазара, 
като се насърчават всички механизми 
за подобряване на първоначалната 
продажна цена, така че да това да 
бъде от полза за рибарите, като 
увеличава печалбата за тяхната 
работа и насърчава справедливо и 
подходящо разпределение на 
добавената стойност по цялата 
верига на стойността в сектора, 
намалява маржовете на 
посредниците, увеличава изкупните 
цени, плащани на производителите, и 
ограничава цените, заплащани от 
крайните потребители.

Or. pt
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Изменение 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) прекласифицирането, 
подновяването и модифициране на 
размерите на плавателни съдове, 
когато те са очевидно остарели, 
което прави възможно подобряването 
на условията за риболов и 
увеличаването на периодите, 
прекарани извън морето.

Or. pt
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Изменение 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0176/2019
Габриел Мато
Европейски фонд за морско дело и рибарство
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Предложение за регламент
Член 18 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) търговската дейност на 
съответния кораб да е била прекратена в 
продължение на най-малко 90 
последователни дни; както и

a) търговската дейност на 
съответния кораб да е била прекратена в 
продължение на най-малко 30 
последователни дни; както и

Or. pt


