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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че целите на ОПОР могат да бъдат ефективно постигнати единствено 

ако съществува достатъчен бюджет; посочва, че бюджетът е концентриран в 

раздел III и в дял 11, „Морско дело и рибарство“; отбелязва, че Европейският 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), чийто бюджет е ограничен в 

сравнение с този на други фондове на ЕС, и задължителните вноски в 

регионалните организации за управление на рибарството и споразуменията за 

устойчиво рибарство съставляват по-голямата част от бюджета, както и че 

ограничаването на непрекъснатите съкращения на бюджетни кредити за този 

бюджетен ред е жизненоважно, за да се гарантира, че се изпълняват очакванията 

относно разширяването на мрежата от споразумения с трети държави; 

2. подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да отразява обявените 

политически цели по отношение на заетостта, предприятията и 

предприемачеството; подчертава, че рибарството и морското дело също са 

източник на заетост и растеж и че те допринасят активно за регионалното 

развитие и за управлението на природните ресурси; 

3. подчертава значението на социалното и икономическото измерение на 

рибарството за местните общности и за някои морски, крайбрежни и островни 

региони, които са особено зависими от рибарството; признава необходимостта от 

запазване на достатъчно финансови провизии, за да се предостави възможност на 

секторите на крайбрежния риболов, непромишления и дребномащабния риболов 

да получат финансиране; 

4. изтъква, че рибарството и морското дело имат важно икономическо, социално и 

екологическо измерение и че те играят жизненоважна роля в „синята икономика“; 

5. подчертава, че ОПОР също така допринася за социалното сближаване в най-

отдалечените региони и най-отдалечените острови; посочва, че в някои случаи 

риболовните предприятия в тези региони са възпрепятствани от допълнителни 

разходи и по тази причина следва да бъдат специално признати и подкрепени в 

съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

както регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни 

природни или демографски условия – в съответствие с член 174 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз; 

6. подчертава, че изпълнението на новата ОПОР води до промяна на парадигмата в 

управлението на рибарството както за държавите членки, така и за рибарите, и в 

тази връзка припомня изпитаните през предходни финансови години затруднения, 

когато бяха намалени бюджетните кредити; 

7. посочва необходимостта да се гарантира достатъчна финансова подкрепа, без 

съкращения в бюджетните кредити за контролиране на рибарските дейности и 

инвестиции на борда и в пристанищата, с цел да се обезпечи и улесни 
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изпълнението на задължението за разтоварване на сушата; 

8. подчертава, че модернизирането на политиката за контрол на рибарството може 

да бъде осъществено само чрез модернизиране на нейните инструменти, което не 

може да стане без увеличаване на нейния бюджет; 

9. подчертава, че е важно да се гарантира подходящо финансиране и да се поддържа 

най-малко равнището на бюджетни кредити, предназначени през настоящата 

финансова година за събирането на данни, което представлява ключова задача за 

предоставянето на възможности за вземане на рационални решения, основани на 

науката, във връзка с въпроси от областта на политиката на рибарството; 

10. набляга на необходимостта от инвестиране в анализ и разпространение, по цялата 

верига за доставки, на познания и разбиране на икономическите аспекти на пазара 

за рибни продукти и продукти от аквакултури, поради което трябва да бъде 

гарантирано финансиране, по бюджетния ред за проучване и изследване на 

пазара, за бюджетни кредити за поети задължения, необходими за покриване на 

прогнозните плащания; 

11. подчертава необходимостта да се отдаде приоритет на проекти, съсредоточени 

върху създаването на работни места (особено чрез инициативата за младежка 

заетост), върху иновативни проекти и върху диверсификацията на местните 

икономики, за да се добави по-голяма стойност към техните риболовни дейности 

– например чрез насърчаване на етикетирането на продукти или риболовен 

туризъм – както и върху опазването и възстановяването на рибните запаси и 

морските екосистеми; 

12. определя положението със заетостта на младите хора в този сектор за 

политически приоритет; подчертава, че е отговорност на държавите членки да 

направят всичко възможно, за да улеснят достъпа на младите хора до различни 

професии в областта на рибарството с помощта на всички инструменти, с които 

разполагат, включително европейските структурни фондове; 

13. изтъква, че предвид факта, че изпълнението на бюджета на Съюза за 2017 г. ще 

съвпадне с междинния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 

2014 – 2020 г., финансовата 2017 година е подходящият период да се гарантира 

отпускането на достатъчно средства на разположение на Съюза с цел ефективно 

провеждане на вътрешните и външните действия и с цел предвиждане на 

необходимите бюджетни кредити в отговор на потребностите от финансиране на 

ОПОР;  

14. отново повтаря, че голяма част от смесения риболов ще бъде засегнат от 

задължението за разтоварване на изхвърления улов от 1 януари 2017 г., и 

призовава в тази връзка за конкретен бюджетен ред за подпомагане на спазването 

на това задължение, за да се осигури необходимото финансиране и да се насърчи 

научноизследователска и развойна дейност, свързана със селективността на 

риболовните уреди; 

15. посочва, че държавите членки неотдавна приеха всички оперативни програми в 

областта на рибарството, така че през финансовата 2017 година Комисията и 
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националните администрации следва да ускорят действията с цел да гарантират 

навременното изпълнение на съответните проекти; счита, че бюджетът на Съюза 

следва да предвижда подходящо равнище на бюджетните кредити за плащания и 

на бюджетните кредити за поети задължения с цел да се предотвратят проблеми с 

плащанията и финансови съкращения за действия в областта на рибарството;  

16. отново призовава Комисията ежегодно да предава на Парламента доклад за 

напредъка на всички поети задължения и плащания, с разбивка по държави 

членки, с цел да се гарантира спазването на различните тавани, предвидени от 

ЕФМДР; 

17. призовава ГД „Морско дело и рибарство“, по линия на споразуменията за 

партньорство в областта на рибарството, да наблюдава отблизо секторната 

помощ, като използва подробни матрици, основани на информацията, съдържаща 

се в досиетата на проектите;  

18. посочва, че Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) може да 

изпълнява своята роля само ако разполага с достатъчно технически, 

икономически, човешки и финансови ресурси; призовава Комисията да гарантира 

достатъчно финансиране за бюджетните кредити, посветени на EFCA, за да ѝ се 

даде възможност да изпълнява новите задачи, които са ѝ възложени съгласно 

реформираната обща политика в областта на рибарството и в предложението 

относно пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана; припомня 

необходимостта от освобождаване на всички длъжности в агенциите, които се 

занимават с миграционната криза, от целта за намаляване на персонала с 5%; 

19. препоръчва да се увеличи бюджетът на EFCA, за да се даде възможност на 

Агенцията да осъществява новите задачи, необходими съгласно проекта за 

европейската гранична и брегова охрана. 
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