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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. подчертава факта, че с оглед на социално-икономическата значимост на риболовна 

дейност в крайбрежните региони на ЕС, запазването на специален, достатъчно 

финансиран, независим и достъпен фонд за рибарството е необходимо за 

изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), за 

гарантиране на устойчивост на европейския сектор на аквакултурите и рибарството, 

за въвеждане на план за селективност, така че да се предотврати изхвърлянето на 

улов, намаляването на финансовата тежест на задължението за разтоварване на 

сушата и за улесняване на неговото изпълнение, както и за постигане на целта за 

максимален устойчив улов; освен това подчертава, че подобен фонд трябва да 

подпомага също така и провеждането на процес на преструктуриране в сектора на 

рибарството, което стана наложително по редица причини, и че този процес може да 

включва мерки като например прилагането на задължението за разтоварване на 

сушата и замяната на незамърсяващи двигатели; 

2. подчертава, че ОПОР е от изключителната компетентност на ЕС и поради това 

финансовите средства, предоставени на разположение на ЕС за тази политика, 

следва да бъдат достатъчни за постигането на високите цели, заложени в Основния 

регламент; припомня обаче, че сега действащият Европейски фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР) съставлява едва 0,6% от цялата МФР за периода 2014—2020 г.; 

подчертава, че следва да се запази най-малко настоящото равнище на финансиране 

от ЕФМДР предвид на социално-икономическата значимост на риболовните 

дейности в крайбрежните региони на Европейския съюз; 

3. настоятелно призовава Комисията да предложи повече финансови средства за 

следващия програмен период на ЕФМДР, по-високи проценти на финансиране и 

различни правила за съфинансиране и за изплащането на обезщетения на рибарите 

през периодите на забрана на риболова, с цел да се предвидят средства за покриване 

на нуждите на малките предприятия за непромишлен риболов, които често са 

възпрепятствани от забавени административни действия на държавите членки; 

4. счита, че мерките за помощ при временно преустановяване на риболовните 

дейности следва да бъдат запазени в определени случаи; освен това отбелязва, че 

тези помощи следва да бъдат насочени към флотите, които са принудени да 

прекратят дейността си поради външни фактори, като например затварянето на зони 

за риболов; призовава също така помощите при окончателно преустановяване на 

риболовните дейности да бъдат запазени при същите условия като сега 

действащите, съпроводени, по целесъобразност, от провеждането на икономически 

одит на последиците от извеждането от експлоатация на плавателни съдове за 

баланса на риболовния флот и за действителния капацитет на риболова; 

5. отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС не трябва да се използва 

като извинение за намаляване на бъдещо финансиране; счита, че ЕС следва да 

намери начин да гарантира, че евентуално намаляване в МФР за периода след 

2020 г. не означава автоматично по-малко отпуснати средства за ЕФМДР, както те 

бяха намалени в бюджета за 2018 г.; подчертава факта, че подкрепата трябва да бъде 



 

PE610.677v03-00 4/10 AD\1139894BG.docx 

BG 

специално предназначена приоритетно за дребномащабния крайбрежен риболов; 

предупреждава освен това, че рискът от въздействието на излизането на 

Обединеното кралство от ЕС върху рибарството изисква стабилна бюджетна 

позиция, с оглед на вече намалените бюджетни средства, отпускани за този сектор в 

ЕС; 

6. предлага да се увеличи финансирането посредством други финансови инструменти, 

които да допълват помощите под формата на безвъзмездни средства; наред с това 

предлага да се улесни достъпът до схема за заеми, която да позволи на сектора да 

разшири възможностите си за финансиране, с оглед на стимулиране на 

икономическото развитие на предприятията и продължаване на усилията за 

ограничаване на екологичното въздействие на добивната дейност; 

7. подчертава, че е необходимо да се гарантира достатъчно равнище на финансиране 

за ЕФМДР, за да се създаде възможност за инвестиции в устойчивостта, 

селективността и конкурентоспособността на риболовния флот; 

8. подчертава, че равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014—2020 г., вече 

три години след приемането му на 15 май 2014 г., продължава да е 

неудовлетворително, тъй като до септември 2017 г. са използвани едва 1,4% от 6,4 

милиарда евро, изразява надежда, че равнището на изпълнение на ЕФМДР и на 

други европейски структурни и инвестиционни програми ще се подобри в 

дългосрочен план; подчертава факта, че ниското равнище на усвояване на 

средствата се дължи главно на закъснялото приемане на правилата за този 

европейски фонд поради реформата на ОПОР, както и в много случаи поради 

липсата на яснота при административните процедури по предоставяне на помощи 

по линия на фонда; поради това се застъпва за по-голяма прецизност и опростяване 

в това отношение; призовава за по-голяма гъвкавост при разпределението на 

бюджетните средства, и по-специално на неусвоените от държавите членки 

средства, свързани с данни, които трябва да могат да се прехвърлят на 

научноизследователски институти, както и на Европейската агенция за контрол на 

рибарството с цел упражняване на контрол. 

9. подчертава също така, че ЕФМДР следва да покрива разходите, свързани със 

задължението за разтоварване на сушата, което предполага този фонд да бъде 

опростен и да разполага с достатъчно средства; 

10. счита за необходимо да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че фондът за 

рибарството за периода след 2020 г. ще се прилага по по-бърз, по-гъвкав и по-

небюрократичен начин и без забавяния, които продължават да са сериозен проблем 

за ЕФМДР през периода 2014—2020 г., за да се положат усилия да не се допусне 

повтаряне на сегашната ситуация; 

11. призовава Комисията да преразгледа клаузата за инвестиции, за да гарантира, че 

регионалните и националните инвестиции, съфинансирани чрез ЕФМДР, са 

изключени от изчисляването на националните дефицити в рамките на европейския 

семестър; 

12. подкрепя виждането, широко споделяно от промишлеността и администрациите на 

държавите членки, че сегашните финансови правила са твърде сложни и биха могли 
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да бъдат облекчени като цяло, особено за проектите с по-нисък размер на 

финансиране; тъй като докладът „Омнибус“, който имаше за цел да опрости 

Финансовия регламент, не обхващаше ЕФМДР, трябва да се пристъпи към 

опростяване на Регламента за ЕФМДР; 

13. подчертава, че е важно да се упражнява контрол по отношение на рибарството, 

както и върху събирането на научни данни, тъй като тези дейности са сред 

стълбовете на ОПОР; счита, че те трябва да продължат да получават финансиране 

от ЕС, и че държавите членки трябва да полагат повече усилия за усвояването на 

съответните ресурси; 

14. е на мнение, че за новия европейски фонд за рибарството трябва да се въведат 

правила за пропорционалност, така че малките проекти да имат по-малко 

бюрократична тежест в сравнение с големите проекти; в тази връзка предлага 

въвеждането на правилото „de minimis“ за ниско равнище на финансова подкрепа в 

рамките на нов фонд на ЕС за рибарството; 

15. подчертава, че макар ЕС да продължава да бъде нетен вносител на морски храни, 

европейското рибарство остава много важен източник на здравословни хранителни 

продукти за европейския пазар и гарантира продоволствена независимост; 

подчертава, че ЕС следва да продължи мерките за предотвратяване навлизането на 

пазара на ЕС на продукти от трети държави, които не отговарят на хранителните, 

екологичните и социалните стандарти, произтичащи от Конвенция № 188 на 

Международната организация на труда, или нарушават разпоредбите за борба с 

незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, като тези изисквания трябва да 

бъдат включени в споразуменията за свободна търговия; подчертава, че като цяло 

вносът на рибни продукти, които не отговарят на стандартите и на изискванията на 

действащото законодателство, следва да бъде ограничен, и че следва да се създадат 

равнопоставени условия на конкуренция за продуктите от риболов; подчертава 

необходимостта от засилване и хармонизиране на контрола и проверките на място 

във връзка с вноса от трети държави, с цел да се предотврати влизането на 

продукти, които не отговарят на изискванията на действащото законодателство, на 

пазара на ЕС; 

16. подчертава, че до този момент европейската добавена стойност в управлението на 

рибарството до голяма степен се свързва с намаляването на капацитета на 

риболовния флот, доброто управление на ресурсите, качеството на продуктите и с 

тяхната преработка; счита, че в МФР след 2020 г. ще трябва да се държи сметка за 

баланс между съществуващите рибни ресурси и капацитета на риболовния флот; 

подчертава, че следва да се вземат предвид и други елементи, които са с 

количествено неизмерима добавена стойност, като например ролята, която секторът 

на рибарството играе за общностите, силно зависими от тази дейност за 

осигуряването на пряка и непряка трудова заетост и растеж на местно равнище; 

поради това подчертава, че е важно да се запази независимостта на фонда за 

рибарството, за да се подкрепят тези общности и да се гарантира по-добро 

териториално сближаване; 

17. подчертава, че крайбрежните общности, които зависят от непромишления риболов, 

следва да бъдат приоритет в рамките на бъдещия ЕФМДР, предвид на значението на 
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непромишления риболов за тези местни общности от гледна точка на опазването на 

околната среда и заетостта, тъй като този сектор съставлява 80% от европейския 

флот и осигурява 40% от цялата заетост в първичния сектор, като същевременно 

индиректно се създават и други работни места – в дистрибуцията на местно 

равнище, производството на мрежи или във връзка с ремонта на кораби; счита, че 

крайбрежните общности, които зависят от непромишления риболов, следва да бъдат 

приоритет в рамките на бъдещия ЕФМДР, за да се осигури растеж и да се генерират 

доходи и работни места; отбелязва, че това беше посланието на реформата на 

ОПОР, разпространено при изготвянето на новата политика; 

18. подчертава значението на социалното и икономическото измерение на рибарството 

за местните общности и за някои морски и крайбрежни региони; признава 

необходимостта от запазване на достатъчно финансови провизии, за да се 

предостави възможност на секторите на крайбрежния, непромишления и 

дребномащабния риболов да получат финансиране; 

19. подчертава факта, че традиционният крайбрежен риболов се характеризира с голяма 

туристическа привлекателност, което индиректно води до силно положително 

икономическо въздействие върху други сектори на икономиката; 

20. подчертава факта, че европейските крайбрежни и островни общности са и ще 

останат силно зависими от сектора на рибарството, както при преработката на 

морски продукти, туризма и ресторантьорството, така и нагоре по веригата – при 

корабостроенето, дейностите по поддръжка, ремонт, поддържане на безопасността и 

при новите технологии; поради това подчертава, че воденото от общностите местно 

развитие (ВОМР) и местните групи за действие в областта на рибарството (МГДОР) 

следва да се запазят като акцент, а финансирането им трябва да бъде увеличено, тъй 

като подпомагат местните риболовни общности за справяне с тези 

предизвикателства на най-близкото за тези общности ниво, като се използват 

познанията на местните заинтересовани страни за справяне с местните проблеми; 

подчертава в тази връзка колко е важно да бъде запазена структурата на 

финансиране на организациите на рибарите производители, както и да се правят 

вноски в представителните професионални организации; 

21. счита, че мерките за контрол са основен и съществен елемент на ОПОР за 

гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция, и че Комисията и 

държавите членки трябва да обезпечат достатъчни икономически и други ресурси за 

дейностите по контрол; поради това счита, че бъдещият фонд трябва да гарантира 

подходяща подкрепа в това отношение; 

22. подчертава, че е необходимо да се запази непроменена структурата на финансиране 

на двата инструмента за колективна подкрепа за сектора на рибарството, на 

местните групи за действие и на организациите на производителите от сектора на 

рибарството, тъй като тези елементи са от решаващо значение за развитието на 

рибарството в регионите, зависещи от тази дейност; 

23. счита, че ЕФМДР следва да продължава да предоставя приоритетно финансова 

подкрепа за крайбрежния и непромишления риболов, предвид на неговата 

социално-икономическа роля в регионите, които са силно зависими от риболова, но 

без същевременно да се намалява финансовата подкрепа за други флоти, които са 
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необходими за доставката на здравословни храни за пазарите на ЕС; 

24. счита, че с оглед на предстоящата реформа на МФР е необходимо да се започне 

обсъждане на възможностите за отпускане на средства за модернизиране на някои 

остарели флоти, които могат да породят рискове за морската безопасност, като 

например някои флоти от най-отдалечените региони, при условие че това няма да 

доведе до увеличаване на риболовния капацитет; 

25. подчертава все по-важната роля на т.нар. „синя икономика“; счита, че приоритетите 

на стратегията „Син растеж“ следва да бъдат приведени в съответствие с тези на 

ЕФМДР, като за целта се създаде специален бюджетен ред, т.е. предназначен за 

осигуряването на устойчивост на околната среда, ефикасно използване на 

ресурсите, конкурентоспособност, създаване на възможности за висококачествена 

заетост, академично и професионално обучение и териториално сближаване; 

призовава Комисията да направи нова оценка на разпределението на финансови 

средства в МФР за стратегията „Син растеж“ и подчертава, че фонд за рибарството 

следва да играе важна роля в това отношение; 

26. приветства желанието да се даде тласък в рамките на европейската стратегия „Синя 

икономика“ на сектора на аквакултурите, който ползва 20% от ЕФМДР, но изразява 

съжаление за това, че административни пречки спъват развитието на аквакултурите; 

поради това призовава да се обмислят начини за намаляване на бюрокрацията в 

държавите членки; 

27. подчертава необходимостта от мерки за подкрепа с оглед на улесняване на 

социалния диалог и използване на ЕФМДР за подпомагане на обучението на 

квалифицирани специалисти за морския сектор и сектора на рибарството; 

подчертава значението на модернизирането на морския сектор и сектора на 

рибарството, и отбелязва ролята, която играят иновациите в този процес; ето защо 

призовава за увеличаване на инвестициите в технологичното развитие и 

иновациите, по-специално с оглед на необходимостта от подобряване на 

селективността при риболовните уреди в контекста на задължението за 

разтоварване на сушата и изпълнението на критериите за максималния устойчив 

улов, и с оглед на необходимостта да се гарантира ефикасността на корабите и 

удобството и безопасността на екипажите; наред с това призовава предприятията от 

други сектори, които разработват решения за сектора на рибарството, да получат 

достъп до средства и повече възможности за финансиране, така че да се насърчи 

подобряването на икономическите и екологичните показатели на сектора; 

28. отново заявява, че е важно да се насърчава и инвестира в диверсификацията на 

риболова чрез развиване на допълнителни дейности; 

29. припомня, че е необходимо да се подобри събирането на научни данни и да се 

осигури по-добър достъп до тях, и да се насърчават сътрудничеството и обменът на 

научни данни между морския сектор и сектора на рибарството, от една страна, и 

научната общност, неправителствените организации и други субекти, от друга 

страна, както и да се насърчават нови научноизследователски дейности и да се 

създават нови отрасли в сектора на рибарството, като например аквапониката; 

30. отново подчертава значението на строгите и независими научни становища за 
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оценяването на състоянието на рибните ресурси, с цел да могат да се вземат 

управленски решения, които позволяват да се постигне максимален устойчив улов; 

е на мнение, че следва да се предостави достатъчно финансиране в ЕФМДР за 

периода след 2020 г. за целите на събирането на научни данни; 

31. подчертава значението на това да се запази най-малко същото равнище на 

финансиране за Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с 

целите на нейния мандат за контрол, проверка и надзор в сектора на рибарството; 

изисква ролята на Европейската агенция за контрол на рибарството да бъде 

засилена в бъдеще, с цел да се даде възможност за постигането на целите на ОПОР, 

както и възможност за Европейската агенция за контрол на рибарството да засили 

дейностите си по управление на риболовните флоти и надзор на процедурите за 

мониторинг; призовава Комисията да увеличи финансирането за Европейската 

агенция за контрол на рибарството. 
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