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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 за гарантирането на жизнеспособен сектор на рибарството са 
необходими подходящи финансови средства; припомня, че целите на ОПОР могат 
да бъдат постигнати единствено ако бъде предоставен достатъчен бюджет; 
посочва, че този бюджет е концентриран в раздел III и в дял 11, „Морско дело и 
рибарство“; припомня, че Европейският фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) и задължителните вноски в регионалните организации за управление на 
рибарството и споразуменията за устойчиво рибарство съставляват по-голямата 
част от бюджета;

2. подчертава, че следва да се постигне баланс между свързаните с околната среда 
приоритети и социалната и икономическата стабилност, за да се постигне 
устойчива синя икономика, особено за общностите, които зависят от 
дребномащабния крайбрежен риболов;

3. подчертава, че основните цели на ОПОР следва да постигат равновесие между 
жизнеспособността на този сектор от стратегическо значение за Европейския 
съюз и необходимостта от опазване на морските екосистеми чрез развитието на 
икономически и екологично устойчиво рибарство;

4. счита, че са положени значителни усилия за повишаване на доброто научно 
познание за морските биологични ресурси; въпреки че знанията се подобряват, 
положението е все още далеч от оптималното, за да се осигури подходяща оценка; 
счита, че следователно трябва да се увеличат средствата на Съюза както за 
международните организации за научни изследвания, така и за 
научноизследователските организации на държавите членки с цел по-нататъшно 
подобряване на оценката на запасите и задълбочаване на познанията за морската 
среда, включително като се проучва въздействието на изменението на климата и 
на замърсяването върху запасите; счита по-общо, че рибарите трябва да бъдат 
насърчавани да допринасят за познанията за морската среда и че за тази цел 
следва да се осигури финансиране за измервателните уреди на борда на 
плавателните съдове;

5. изтъква, че повече от половината от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от изключителните икономически зони на 
трети държави; подчертава, че насърчаването от страна на ЕС на устойчивото 
рибарство във водите на трети държави е от съществено значение за флота на ЕС 
и за просперитета на крайбрежните общности на ЕС и на трети държави, за 
опазването на рибните ресурси и на морската среда, за развитието на местната 
промишленост, за заетостта в сектора на рибарството, преработката и търговията, 
както и за приноса на рибарството за продоволствената сигурност; припомня 
стратегическото значение на споразуменията за партньорство в областта на 
устойчивото рибарство, и в по-общ план на външното измерение на ОПОР; счита, 
че в годишния бюджет за 2020 г. трябва да бъдат предвидени адекватни и 
надеждни бюджетни средства и че съществуващият бюджет не следва да се 
съкращава, за да се спазят международните задължения в областта на рибарството 
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и да се осигури участието на Съюза в регионалните организации за управление на 
рибарството;

6. припомня, че ЕС е страна по международни споразумения, като Парижкото 
споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, включително Цел 14 
относно опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските 
ресурси за устойчиво развитие, и че ЕС трябва да спазва своите ангажименти при 
разработването на своите политики, включително общата политика в областта на 
рибарството;

7. припомня, че една от целите на ОПОР е да допринася за гарантирането на 
продоволствената сигурност в ЕС; припомня, че значителен дял от рибните 
продукти, консумирани в ЕС, се внасят; подчертава, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент за постигането на тази цел и че те намаляват 
зависимостта на ЕС от вноса на рибни продукти;

8. подчертава, че в бюджета за 2020 г. следва да се предостави специално внимание 
на финансовите ресурси, необходими за подпомагането на сектора на рибарството 
при изпълнението на схемите за задължения за разтоварване;

10. подчертава значението на социалното и икономическото измерение на 
рибарството за местните общности и за някои морски региони, като крайбрежните 
и островните региони, които са особено зависими от рибарството; припомня, че 
риболовните предприятия в тези региони често са поставени в затруднено 
положение поради  допълнителни разходи и постоянни неблагоприятни природни 
условия и поради това следва да бъдат подкрепени с допълнителни ресурси;

9. отново изтъква значението на крайбрежния и на дребномащабния риболовен 
флот; подчертава, че секторът обхваща близо 75% от всички регистрирани в 
Съюза риболовни кораби и почти половината от цялата заетост в сектора на 
рибарството, поради което е важен фактор, не само икономически, но и в 
социален план, за голям брой крайбрежни общности; отбелязва, че операторите в 
сектора на дребномащабния крайбрежен риболов са зависими от доброто 
състояние на рибните запаси за основния си източник на препитание;

11. призовава Комисията и държавите членки да съдействат на общностите, които 
зависят от рибарството, при диверсифицирането на тяхната икономическа 
дейност с други морски дейности, като например туризма, опазването на морската 
среда, събирането на данни и научните изследвания, и да им помагат да добавят 
повече стойност към своите риболовни дейности, например чрез предоставяне на 
стимули за осъществяването на сродни дейности;

12. отбелязва, че приемането на настоящите многогодишни планове и прилагането на 
нови технически мерки, които да допринесат за постигане на устойчиво развитие 
в областта на рибарството, изисква силна политика за контрол, подкрепена с 
адекватни финансови средства;

13. припомня жизненоважното значение на социалните и икономическите мерки, 
които да съпътстват управленските решения за ограничаване на риболовните 
дейности, така че да се поддържат адекватни равнища на устойчивост;
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14. изтъква, че Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и изпълнението на ОПОР и че съответно 
финансирането следва да се запази на настоящите равнища;

15. подчертава проблема с пластмасовите отпадъци в морето; счита, че следва да 
бъдат положени допълнителни усилия и осигурени подходящи ресурси, за да се 
гарантира прилагането на съответните правила за намаляване на въздействието на 
пластмасовите продукти в морето;

16. обръща внимание на сегашното намерение на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие върху изпълнението на ЕФМДР за периода 
2014 — 2020 г.; посочва, че „Брексит“ би означавал, че следва да се отдаде 
изключително внимание на създаването на нова финансова бюджетна рамка за 
периода 2021 — 2027 г.; счита, че е необходима по-висока степен на 
допълнителна гъвкавост на бюджета на Съюза за справяне с такава ситуация; 
отбелязва, че в никакъв случай „Брексит“ не бива да води до намаляване на 
средствата по отношение на настоящия ЕФМДР (2014 — 2027 г.); напротив, 
изисква бюджетът за периода 2021—2027 г. да бъде увеличен, за да могат 
операторите да се справят с тежките последици от излизането на Обединеното 
кралство от ЕС;

17. подчертава, че шест години след приемането на настоящия фонд, равнището на 
изпълнение на ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г. е много ниско и че Комисията и 
държавите членки трябва да ускорят процесите на управление и контрол и да 
намалят административната тежест, за да се гарантират подходящи и навременни 
ползи за сектора;

18. обръща внимание на необходимостта от увеличаване на финансирането за 
консултативните съвети предвид техния по-голям ангажимент към мерките за 
регионализация съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, чието значение 
е намерило по-отчетливо отражение в многогодишните планове за управление, 
както и в новия регламент относно „техническите мерки“;

19. припомня ролята на рибарите като „пазители на морето“ и призовава Комисията 
да задели подходящо финансиране за мерки за насърчаване на комбинация от 
дейности в областта на рибарството и на опазването на околната среда, като 
събиране на пластмасови отпадъци от морето, вземане на проби от водата или 
вземане на научни работници на борда, като по този начин допълнително се 
намалява въздействието върху запасите.
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