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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по регионално развитие да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно иновации и 

диверсификация в рамките на дребномащабния крайбрежен риболов в зависимите 

от риболова региони1, 

като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно ролята на свързания с 

риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството2, 

като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на 

сближаването и на развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на 

член 349 от ДФЕС3, 

като взе предвид Регламент (ЕС) №1380/2013 относно новата обща политика в 

областта на рибарството4, 

като взе предвид Регламент (ЕС) №1379/2013 относно общата организация на 

пазарите на продукти от риболов и аквакултури5, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 за новия Европейски фонд за морско 

дело и рибарство (ЕФМДР)6, 

А. като има предвид, че риболовът, особено дребномащабният непромишлен 

риболов, е традиционна дейност, която поради своя специфичен характер 

определя идентичността и начина на живот на населението в повечето 

крайбрежни зони на „региони с нисък растеж“ (като например части на региона 

Медзоджорно в Италия, както и части на Хърватия, Испания, Гърция и 

Португалия) и „региони с ниски доходи“ (като например части на България и 

Румъния), посочени в релевантния доклад на Комисията; 

Б. като има предвид, че изхранването на 12% от населението в света зависи от 

риболова и аквакултурите и че поради това търговията с рибни продукти може да 

има много силно социално-икономическо въздействие с оглед на това, че около 

40% от продукцията се предлага на международния пазар, което съответства на 

годишна експортна стойност над 115 милиарда евро; 

В. като има предвид, че дребномащабният и непромишленият риболов и уловът на 

миди и ракообразни са от икономическо, териториално, социално и културно 

значение в обширните крайбрежни зони на ЕС, включително островите и най-

отдалечените региони, поради което този сектор следва да получава закрила и 

помощ спрямо промишления и едромащабния риболов и промишлените 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0109. 
2 Приети текстове, P8_TA(2017)0280. 
3 Приети текстове, P8_TA(2017)0316. 
4 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22. 
5 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1. 
6 OВ L 149, 29.1.2014 г, стр. 1. 
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аквакултури; 

Г. като има предвид, че непромишленият риболов използва уреди и техники с по-

слабо въздействие върху застрашените запаси; 

Д. като има предвид, че непромишленият риболов е от изключително значение за 

бъдещето на изоставащите крайбрежни и островни общности на  Съюза; като има 

предвид, че трябва да се насърчи интересът на младите хора с цел включването 

им в сектора и предлагането на добро професионално обучение, включително по 

отношение на любителския и крайбрежния риболов, с цел да се спомогне за 

развитието на зависещите от риболова райони и за задържането на населението; 

Е. като има предвид, че за да се постигне целта за максимален устойчив улов (МУУ) 

е необходимо да се приложи регионален подход, съобразен с научните критерии и 

социално-икономическата ситуация; 

Ж. като има предвид, че ЕС представлява най-големият пазар на рибни продукти в 

света и че именно поради тази причина нараства необходимостта от рентабилен, 

но в същото време балансиран и устойчив риболов; 

З. като има предвид, че риболовът продължи да запада, като допълнително 

допринесе за сериозния икономически спад в много крайбрежни и островни зони, 

включително тези в изоставащите региони, което води до обезлюдяване, тъй като 

населението се премества към райони, предлагащи по-добри перспективи за 

заетост и образование; 

И. като има предвид, че свързаните с тези региони мерки, приети в рамките на 

общата политика в областта на рибарството, трябва да са устойчиви от социална и 

икономическа гледна точка, за да се гарантира по-нататъшната жизнеспособност 

на непромишлената риболовна дейност, както и че видовете, обект на крайбрежен 

риболов, притежават голяма социално-икономическа стойност, макар да са едва 

една малка част от търговския риболов; 

Й. като има предвид, че член 17 от Регламент (ЕС) №1380/2013 гласи, че „при 

разпределянето на възможностите за риболов, ... държавите членки използват 

прозрачни и обективни критерии“ и че „Критериите, които се използват, може да 

включват например ... приноса към местната икономика“; като има предвид, че в 

тази рамка ЕС трябва да обърне специално внимание на флота на изоставащите 

региони; 

К. като има предвид, че жените имат изключително важна роля в непромишления 

риболов, по-специално в дейностите, свързани с веригата на преработка и улова 

на миди и ракообразни; 

Л. като има предвид, че политиката на сближаване на ЕС има за цел намаляване на 

разликите между регионите и между държавите членки чрез насърчаване на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване, и като взе предвид 

ролята на сектора на рибарството и сектори, които са пряко или непряко свързани 

с него, в развитието на крайбрежните региони; 
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М. като има предвид, че на голяма част от преките и непреките работни места, 

създавани в секторите на рибарството, улова на миди и ракообразни, и 

аквакултурите и съпътстващите отрасли, както и в търговията и преработката на 

морски храни, е отредено изключително социално-икономическо значение; 

Н. като има предвид, че някои крайбрежни риболовни зони в изоставащите региони 

са разположени в близост до развити региони и туристически дестинации, но 

въпреки това не могат да постигнат адекватен икономически растеж; 

О. като има предвид, че натискът за използване на морските ресурси нараства в 

такива региони, като секторът на риболова бива често маргинализиран в полза на 

туризма, въпреки че двата сектора са съвместими и допълващи се; 

П. като има предвид, че в член 349 от ДФЕС се признава специфичното социално и 

икономическо положение на най-отдалечените региони (НОР), което в структурно 

отношение е влошено от фактори (отдалеченост, островен характер, малка площ, 

трудни релеф и климат, зависимост от малък брой производства и т.н.), чиято 

дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие; 

Р. като има предвид, че в по-слабо развитите региони, и по-специално в НОР, висок 

процент от местното население е зависимо от дребномащабния крайбрежен 

риболов на местно равнище, където има недостиг на млади хора в този тип 

дейност, тъй като тя е непривлекателна, ниско квалифицирана и често зле 

платена; 

С. като има предвид, че един от начините за гарантиране на конкурентоспособността 

на продуктите от риболов в най-отдалечените региони е необходимостта да се 

гарантира, че цената на тези продукти, достигащи до основните пазари - 

дестинация, няма да претърпи увеличение, свързано с транспортните разходи; 

Т. като има предвид, че любителският риболов и свързаният с него туризъм имат 

важно икономическо въздействие и може да доведат до икономическа 

диверсификация в тези региони; 

У. като има предвид, че стратегията на ЕС за синя икономика насърчава и подкрепя 

устойчивото икономическо развитие в крайбрежните зони; 

Ф. като има предвид, че морският и крайбрежният туризъм предоставят заетост на 

3,2 милиона души и създават общо 183 милиарда евро брутна добавена стойност в 

ЕС; 

1. изтъква значимостта на риболова, в частност дребномащабния непромишлен 

риболов, и на устойчивия крайбрежен и морски туризъм, за развитието на 

всеобхватна социална и екологосъобразна морска икономика; подчертава, че е 

важно да се диверсифицира предлагането в туризма чрез насърчаване на 

устойчиви стопански и екологосъобразни дейности, които улесняват и 

подпомагат целогодишно достъпа до морското наследство, подводния туризъм, 

кулинарния туризъм или водните спортове, с цел компенсиране на сезонността; 

счита, че е необходима по-голяма финансова помощ за МСП, които разработват 

иновативни решения за крайбрежния и морския туризъм чрез финансови 
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инструменти като „Хоризонт 2020“; 

2. отбелязва, че диверсификацията се превърна в необходимост за много 

дребномащабни рибари почти навсякъде, но особено за тези в изоставащите 

региони, тъй като техните приходи от риболовни дейности често са недостатъчни 

и те трябва да търсят допълнителни източници на доходи, като например нови 

форми на свързания със сектора туризъм, какъвто е риболовният туризъм; 

насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят използването на различни 

фондове на ЕС, заедно с ЕФМДР, за да развиват риболовния туризъм и 

преработката на риба в тези региони и по този начин да диверсифицират 

източниците на приходи; подчертава обаче, че по никакъв начин тази 

диверсификация не трябва да застрашава реалната риболовна дейност и че трудът 

на дребномащабните рибари трябва да бъде признаван и подкрепян финансово и в 

периодите на биологична пауза; 

3. призовава държавите членки и Комисията да инвестират в обучението и 

технологичното развитие на целия сектор на рибарството, с цел да се привлекат 

висококачествени човешки ресурси в изоставащите региони и да се гарантира, че 

те ще остават там; припомня, че инвестициите в човешки капитал и действия за 

насърчаване на обучението в сектора на рибарството са основни предпоставки с 

цел да се постигне устойчив и конкурентен растеж; изтъква ролята на ЕСФ за 

подобряване на образованието и обучението, включително в занаятчийския и 

крайбрежния риболов; подчертава значението на сформирането и работата на 

местните групи за действие, които подпомагат сектора на рибарството; 

4. призовава държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят 

иновативни и устойчиви инфраструктури, включително например 

високоскоростни интернет връзки и висококачествени информационни 

технологии, така че да се помогне на рибарите в изоставащите региони да 

постигнат диверсификация – от традиционните риболовни дейности към 

подобряване на осъществяваната дейност и по-добрата ѝ съвместимост с другите 

сектори на икономическа дейност, и по-специално с допълващите сектори; 

изтъква потенциала на проектите, обхващащи няколко сектора, за засилване на 

икономическото, социалното и териториалното развитие на изоставащите 

крайбрежни региони, като се използват полезните взаимодействия между 

европейските фондове, по-специално ЕФРР, ЕФМДР и ЕСФ; изтъква значението 

на синята икономика, която може да допринесе за икономическия растеж на 

изоставащите крайбрежни и островни райони; 

5. подчертава подкрепата в областта на заетостта и създаването на организации на 

производителите и на междубраншови организации с цел подобряване на 

конкурентоспособността на сектора и на неговата позиция на пазара; 

6. изтъква значението на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), 

който за първи път съчетава финансирането на интегрираната морска политика и 

финансирането на рибарството, както и на  Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), по отношение на подкрепата на устойчивото и екологосъобразното 

развитие на рибарството, аквакултурите и преработката на риба, подкрепата на 

диверсификацията на приходите в риболовните общности, зависими от тези 
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сектори, и по-специално дребномащабните крайбрежни рибни стопанства,  

насърчаването на професионалното обучение за жени и млади хора и 

привличането на нови предприемачи към сектора; призовава държавите членки да 

ускорят използването на ЕФМДР, и по-специално на неговите компоненти, които 

са предназначени за професионално обучение и умения за местното население, 

както и за развитието на дейности, допълващи традиционната риболовна дейност; 

счита, че е от решаващо значение да се запазят и за предпочитане да се увеличат 

помощите за транспортирането на рибата от НОР до международния пазар, за да 

се гарантира справедлива конкуренция с продуктите от други места; изтъква 

значението на това, да се осигури достатъчно ниво на финансиране за ЕФМДР за 

периода след 2020 г., с цел той да продължи подкрепата си за развитието на 

крайбрежните зони в зависимите от риболова региони; 

7. изтъква, че рибарите, в частност дребномащабните рибари, в множество 

изоставащи региони срещат трудности при достъпа до финансиране поради 

тежестта на дълга и натиска върху публичните финанси в тези области, както и 

бюрократично-административно забавяне, свързано със самото функциониране на 

ЕФМДР; призовава Комисията, следователно, да работи с националните, 

регионалните и местните органи с цел разработване на подходящи финансови 

инструменти, съобразени с потребностите на рибарите и техните предприятия; 

насърчава Комисията и държавите членки да въведат опростена и бърза 

процедура за използване на ЕФМДР за изоставащите региони; призовава 

Комисията да проучи възможността за създаване на инструмент, предназначен за 

подпомагане на риболова в НОР, подобно на мерките, предприети за селското 

стопанство в НОР в рамките на програма POSEI, който да допринесе за 

максимално използване на риболовния потенциал на тези региони; 

8. призовава за пълното прилагане на член 349 от ДФЕС в политиките на ЕС, 

регламентите, фондовете и програмите, свързани с рибарството, и по-специално в 

ЕФМДР, с цел да се отговори на специфичните трудности, с които се сблъскват 

НОР; 

9. насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят използването на различни 

фондове на ЕС, заедно с ЕФМДР, за да развиват риболовния туризъм и 

преработката на риба в съответните региони и по този начин да диверсифицират 

техните източници на приходи; 

10. призовава Комисията, с цел да се даде възможност на сектора на рибарството в 

НОР да оцелее, и в съответствие с принципите на диференцирано третиране на 

малките острови и териториите, посочени в цел за устойчиво развитие 14, да 

въведе подкрепящи мерки въз основа на член 349 от ДФЕС, за да се даде 

възможност за финансиране (на национално равнище и на равнището на ЕС) на 

плавателните съдове за непромишлен и традиционен риболов на НОР, които 

разтоварват целия си улов в пристанищата в НОР и допринасят за местното 

устойчиво развитие, така че да се повиши безопасността на хората, да се постигне 

съответствие с европейските стандарти за хигиена, да се води борба с незаконния, 

недекларирания и нерегулирания риболов и да се постигне по-голяма екологична 

ефективност; 
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11. подкрепя държавите  членки в установяването на преференциален данъчен режим 

за въпросните региони с цел насърчаване на инвестициите и борба с бедността; 

12. изтъква значението на развиването и насърчаването на устойчиви от гледна точка 

на опазването на околната среда и здравето на рибарите и потребителите 

аквакултури; изтъква, наред с това, не само техния потенциал като икономическа 

активност, осигуряваща добре платени, устойчиви работни места (те вече 

осигуряват 80 000 работни места в ЕС), но и тяхното значение за намаляване 

както на прекомерния улов на европейските рибни запаси, така и на зависимостта 

на ЕС от вноса на риба и морски храни от трети държави; насърчава държавите 

членки и местните органи да подкрепят проекти в областта на синята икономика с 

цел да помогнат на хората в изоставащите региони да създадат екологични 

устойчиви източници на приходи; призовава Комисията и държавите членки да 

положат допълнителни усилия за справяне с проблемите, свързани с 

административната тежест, пред които са изправени секторите на рибарството и 

аквакултурите. 
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