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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по рибно стопанство:

- приветства предложението на Комисията, представено на 14 септември 2016 г., за 
регламент за въвеждане на нов финансов регламент на ЕС и за изменение на 
редица секторни правила, особено Регламент (ЕС) №1303/2013 (общоприложими 
и общи разпоредби на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ 
фондове), включително Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР));

- счита за положителни предложенията на Комисията за опростяване на 
процедурите за получателите на средства на ЕС, за намаляване до един слой на 
съществуващите многобройни слоеве на одит, за прилагане на само един набор от 
правила по отношение на хибридните действия, за въвеждане на гъвкавост при 
управлението на бюджета, за съсредоточаване върху резултатите и за опростяване 
на докладването, за опростяване на администрацията на ЕС и предоставяне на 
възможност за гражданско участие;

- изразява загриженост, при все това, относно възможността съобразно новите 
правила да бъде възможно използването на ЕФМДР за финансиране на 
структурни реформи, които не са свързани с политика в областта на рибарството;

- изтъква необходимостта от предпазване на държавите членки от преразпределяне 
на средства по линия на ЕФМДР за други употреби;

- изтъква значението на това, всяка вноска от ЕФМДР да бъде строго определена за 
изпълнението на структурни реформи, свързани с изпълнението на общата 
политика в областта на рибарството, включително контрол и събиране на научни 
данни;

- изтъква необходимостта от по-нататъшно засилване на ролята на местните и 
регионалните органи при изпълнението на ЕФМДР;

- изразява съжаление относно факта, че за такова комплексно предложение не е 
направена оценка на въздействието;

- счита, че обществената консултация относно това преразглеждане на Финансовия 
регламент е била твърде кратка, неизчерпателна и недостатъчно приобщаваща;

- счита, че буди много загриженост фактът, че не може да представи своето 
становище и да внесе изменения към частта от законодателното предложение, 
която потенциално го засяга най-много, а именно член 265 от предложение на 
Комисията COM(2016)605. Това е наложено от меморандума за разбирателство, 
одобрен от Съвета на председателите на комисии, който позволи на комисията по 
рибно стопанство единствено да представи своето становище пред комисията по 
бюджети и комисията по бюджетен контрол, които си сътрудничат съобразно 
член 55, докато горепосоченият член 265 е изключително правомощие на 
комисията по регионално развитие (асоциирана с BUDG/CONT съобразно член 
54). Това означава, че членовете на комисията по рибно стопанство ще могат да 
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внесат изменения на тази част само индивидуално до комисията по регионално 
развитие съобразно член 208, а не от името на комисията по рибно стопанство.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещите комисии по бюджети и по 
бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) За да се гарантира добър дебат 
между Парламента и Съвета е 
трябвало да бъдат позволени по-
подходящи срокове за обсъждане на 
предложението на Комисията.

Обосновка

Европейският парламент изразява съжаление, че предвидените за дебата на това 
предложение срокове не биха взели под внимание по подходящ начин становищата на 
съзаконодателя.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 178 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(178a) Финансовите ресурси на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство следва да бъдат строго 
определени за подкрепа на общата 
политика в областта на 
рибарството за опазването на 
морските биологични ресурси, за 
управлението на рибните стопанства 
и флотовете, които експлоатират 
тези ресурси, за сладководни 
биологични ресурси и аквакултури, 
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както и за преработката и пускането 
на пазара на рибни и аквакултурни 
продукти.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 178 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(178б) Трансферът на средства от 
ЕСИ фондове към инструменти, 
създадени съобразно Финансовия 
регламент или съобразно специфични 
за секторите разпоредби, никога, по 
никакъв начин, не носят риск за 
правилното изпълнение на 
секторните политики чрез 
насърчаване на използването на 
финансови инструменти.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел насърчаване на най-добрите 
практики при изпълнението на 
структурните фондове, Кохезионния 
фонд, Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, ЕФГЗ и 
Европейския фонд за рибарство 
Комисията може да предостави за 
сведение на органите, отговорни за 
дейностите по управление и контрол, 
методическо ръководство, съдържащо 
нейната стратегия за контрол и нейния 
подход към контрола, включително 
контролни списъци, и примери за най-
добри практики. При необходимост това 
ръководство се актуализира.

С цел насърчаване на най-добрите 
практики при изпълнението на 
структурните фондове, Кохезионния 
фонд, Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, ЕФГЗ и 
Европейския фонд за рибарство 
Комисията може да предостави за 
сведение на органите, отговорни за 
дейностите по управление и контрол, 
методическо ръководство, съдържащо 
нейната стратегия за контрол и нейния 
подход към контрола, включително 
контролни списъци, и примери за най-
добри практики. При необходимост това 
ръководство се актуализира.
Работата на националните и 
поднационални програми изисква 
широкообхватна национална и 
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поднационална система за управление 
и контрол (СУК) на всички финансови 
ангажименти, въз основа на тясно 
сътрудничество между националния 
управителен орган и 
поднационалните управителни органи 
и Комисията. Комисията докладва 
ежегодно и публикува средносрочни 
оценки.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. За да бъде определена 
специфичната и подходяща политика 
и мерките, Комисията насърчава 
изготвянето на регионални 
оперативни програми в съответствие 
с принципите на пропорционалност и 
субсидиарност и като отчита 
регионалните правомощия.

Обосновка

Регионите следва да могат да упражняват правото си на участие в процеса на 
вземане на решения по въпроси в рамките на техните правомощия. Съответно, 
региони с правомощия в областта на сектора на риболова следва да могат да 
изготвят и управляват своите регионални оперативни програми.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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