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Изменение 1
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

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;

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 с право 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;

Or. it

Изменение 2
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. 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;

Or. it
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Изменение 3
Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. 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.

Or. en

Изменение 4
Катрин Шабо

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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;

2. 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, 
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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 корабите;

Or. fr

Изменение 5
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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;

2. счита, че са положени 
значителни усилия за повишаване на 
доброто научно познание за морските 
биологични ресурси и че въпреки че 
знанията се подобряват, бюджетните 
кредити по раздел III, дял 11 следва да 
бъдат запазени на същото равнище с 
оглед на тази цел;

Or. it

Изменение 6
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. 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;

2. 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 още по-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 подобряване 
на оценката на запасите и 
задълбочаване на познанията за 
факторите, засягащи промените в 
тях;

Or. fr

Изменение 7
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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-

2. 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 
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нататъшно подобряване на оценката на 
запасите;

запасите и допринасяне за устойчиво 
рибарство;

Or. hr

Изменение 8
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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;

2. 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 за 
научноизследователските организации 
на държавите членки с цел по-
нататъшно подобряване на оценката на 
запасите;

Or. fr

Изменение 9
Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че са положени 
значителни усилия за повишаване на 
доброто научно познание за морските 
биологични ресурси; въпреки че 
знанията се подобряват, положението е 

2. счита, че са положени 
значителни усилия за повишаване на 
доброто научно познание за морските 
биологични ресурси; въпреки че 
знанията се подобряват, положението е 
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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;

все още далеч от оптималното, за да се 
осигури подходяща оценка; счита, че 
следователно размерът на средствата 
на Съюза трябва да съответства на 
тези цели както за международните 
организации за научни изследвания, 
така и за научноизследователските 
организации на държавите членки с цел 
по-нататъшно подобряване на оценката 
на запасите;

Or. en

Изменение 10
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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;

2. счита, че до момента 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;

Or. it

Изменение 11
Ружа Томашич
от името на групата ECR
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Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. 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;

2. 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 предоставят 
достатъчно средства 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;

Or. hr

Изменение 12
Франсиско Хосе Милян Мон

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от 
изключителните икономически зони на 
трети държави; счита, че в годишния 
бюджет за 2020 г. трябва да бъдат 
изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

3. 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 



PE639.923v02-00 10/35 AM\1187668BG.docx

BG

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 и да се осигури 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

Or. en

Изменение 13
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от 
изключителните икономически зони на 
трети държави; счита, че в годишния 
бюджет за 2020 г. трябва да бъдат 
изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от 
изключителните икономически зони на 
трети държави; счита, че е от 
съществено значение в годишния 
бюджет за 2020 г. да бъдат предвидени 
адекватни и надеждни бюджетни 
средства, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

Or. it
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Изменение 14
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от 
изключителните икономически зони на 
трети държави; счита, че в годишния 
бюджет за 2020 г. трябва да бъдат 
изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води 
и/или от изключителните икономически 
зони на трети държави; счита, че в 
годишния бюджет за 2020 г. трябва да 
бъдат изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
организации за управление на 
рибарството;

Or. it

Изменение 15
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води и от 
изключителните икономически зони на 
трети държави; счита, че в годишния 
бюджет за 2020 г. трябва да бъдат 
изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 

3. изтъква, че повече от половината 
от доставките на рибни продукти за ЕС 
произлизат от международни води 
и/или от изключителните икономически 
зони на трети държави; счита, че в 
годишния бюджет за 2020 г. трябва да 
бъдат изчислени адекватни и надеждни 
бюджетни разпоредби, за да се спазят 
международните задължения в областта 
на рибарството и да се развива 
участието на Съюза в регионални 
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организации за управление на 
рибарството;

организации за управление на 
рибарството;

Or. it

Изменение 16
Катрин Шабо

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. 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;

Or. fr

Изменение 17
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в 
рамките на целта за посрещане на 
нарастващата консумация на рибни 
продукти в Съюза;

4. 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 
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се превръщат във важен елемент за 
постигането на тази цел и че те 
намаляват зависимостта на ЕС от 
вноса на рибни продукти;

Or. fr

Изменение 18
Джузепе Ферандино, Иво Христов, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в 
Съюза;

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза 
и че тяхното по-нататъшно 
развитие може да осигури устойчива 
алтернатива на рибарството, тъй 
като в сектора на аквакултурите в 
Европейския съюз като цяло вече 
работят 85 000 души.

Or. en

Изменение 19
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза;

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза; 
счита, че Съюзът трябва да заделя 
повече финансови средства, тъй като 
аквакултурите са новаторски 
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икономически сектор и най-бързо 
разрастващата се дейност в 
областта на производството на 
храни;

Or. hr

Изменение 20
Балаж Хидвеги

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в 
Съюза;

4. припомня, че както морските, 
така и сладководните аквакултури се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза 
и че те спомагат за постигането на 
целта за устойчив и екологосъобразен 
риболов.

Or. en

Изменение 21
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза;

4. припомня, че и от гледна точка 
на околната среда устойчивите 
аквакултури се превръщат във важен 
елемент в рамките на целта за 
посрещане на нарастващата консумация 
на рибни продукти в Съюза;

Or. it
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Изменение 22
Катрин Шабо

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза;

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза 
и че спрямо тях трябва да се 
възприеме устойчив подход;

Or. fr

Изменение 23
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза;

4. припомня, че аквакултурите се 
превръщат във важен елемент в рамките 
на целта за посрещане на нарастващата 
консумация на рибни продукти в Съюза 
и за опазване на морските ресурси;

Or. fr

Изменение 24
Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че в бюджета за 2020 
г. следва да се предостави специално 
внимание на финансовите ресурси, 
предназначени да помогнат на флота 

5. подчертава, че в бюджета за 
2020 г. следва да се предостави 
специално внимание на финансовите 
ресурси, необходими за 
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за безпроблемно изпълнение на 
схемите за задължения за разтоварване;

подпомагането на сектора на 
рибарството при изпълнението на 
схемите за задължения за разтоварване;

Or. en

Изменение 25
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че в бюджета за 2020 
г. следва да се предостави специално 
внимание на финансовите ресурси, 
предназначени да помогнат на флота за 
безпроблемно изпълнение на схемите 
за задължения за разтоварване;

5. подчертава, че в бюджета за 
2020 г. следва да се предостави 
специално внимание на финансовите 
ресурси, предназначени да помогнат на 
флота да спазва изцяло и по-лесно 
разпоредбите относно задълженията 
за разтоварване, всички от които са 
вече в сила;

Or. it

Изменение 26
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че в бюджета за 2020 
г. следва да се предостави специално 
внимание на финансовите ресурси, 
предназначени да помогнат на флота за 
безпроблемно изпълнение на схемите за 
задължения за разтоварване;

5. подчертава, че в бюджета за 
2020 г. следва да се предостави 
специално внимание на финансовите 
ресурси, предназначени да помогнат на 
флота за безпроблемно изпълнение на 
схемите за задължения за разтоварване, 
особено чрез специфична помощ за 
флотовете за дребномащабен 
крайбрежен риболов;

Or. it
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Изменение 27
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание; припомня, че 
флотовете на най-отдалечените 
региони са предимно непромишлени и 
изискват особено внимание, като се 
имат предвид специфичните 
географски характеристики на тези 
региони;

Or. fr

Изменение 28
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 

6. 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;
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отбелязва, че операторите в сектора 
на дребномащабния крайбрежен 
риболов са зависими от доброто 
състояние на рибните запаси за 
основния си източник на препитание;

Or. it

Изменение 29
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; отбелязва, че 
операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си 
източник на препитание;

6. отново изтъква значението на 
финансирането за флотовете за 
дребномащабен риболов, които 
съставляват близо 75% от всички 
регистрирани в Съюза риболовни 
кораби и на тях работят почти 
половината от лицата, заети в сектора 
на рибарството; призовава за 
увеличаване на финансирането, 
предназначено за тези дейности;

Or. it

Изменение 30
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отново изтъква значението на 
крайбрежния и на дребномащабния 
риболовен флот; подчертава, че 
секторът обхваща близо 75% от 

6. отново изтъква значението на 
финансирането за флотовете за 
дребномащабен риболов, които 
съставляват близо 75% от всички 
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всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството; отбелязва, че 
операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си 
източник на препитание;

регистрирани в Съюза риболовни 
кораби и на тях работят почти 
половината от лицата, заети в сектора 
на рибарството; призовава за 
увеличаване на финансирането, 
предназначено за тези дейности;

Or. it

Изменение 31
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание; счита следователно, че 
Съюзът трябва да задели повече 
финансови средства за тази 
категория на рибарството;

Or. hr

Изменение 32
Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. 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 социален, 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; 

Or. it

Изменение 33
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. 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, 
особено в най-отдалечените региони; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

Or. fr
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Изменение 34
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. отново изтъква значението на 
крайбрежния, островния 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; отбелязва, че операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов са зависими от 
доброто състояние на рибните запаси за 
основния си източник на препитание;

Or. hr

Изменение 35
Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от доброто състояние на 
рибните запаси за основния си източник 
на препитание;

6. 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; 
отбелязва, че операторите в сектора на 
дребномащабния крайбрежен риболов 
са зависими от устойчивото състояние 
на рибните запаси за основния си 
източник на препитание;

Or. en
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Изменение 36
Джузепе Ферандино, Иво Христов, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират 
своите икономики с други морски 
дейности, като например туризма, и да 
им помагат да добавят повече стойност 
към своите риболовни дейности;

7. 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;

Or. en

Изменение 37
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират 
своите икономики с други морски 
дейности, като например туризма, и да 
им помагат да добавят повече стойност 
към своите риболовни дейности;

7. 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, и да им помагат да добавят 
повече стойност към своите риболовни 
дейности, например чрез 
предоставяне на стимули за 
осъществяването на сродни дейности;

Or. it
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Изменение 38
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират своите 
икономики с други морски дейности, 
като например туризма, и да им помагат 
да добавят повече стойност към своите 
риболовни дейности;

7. призовава Комисията и 
държавите членки да предоставят 
финансови средства на общностите, 
които зависят от рибарството, за да 
диверсифицират своята икономическа 
дейност с други морски дейности, като 
например туризма, и да им помагат да 
добавят повече стойност към своите 
риболовни дейности;

Or. it

Изменение 39
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират 
своите икономики с други морски 
дейности, като например туризма, и да 
им помагат да добавят повече стойност 
към своите риболовни дейности;

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, при диверсифицирането 
на тяхната икономическа дейност с 
други, допълващи дейности, като 
например туризма, и да им помагат да 
добавят повече стойност към своите 
риболовни дейности;

Or. hr

Изменение 40
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Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират 
своите икономики с други морски 
дейности, като например туризма, и 
да им помагат да добавят повече 
стойност към своите риболовни 
дейности;

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, при диверсифицирането 
на техните източници на доход с 
други сектори на синята икономика, 
и да им помагат да добавят повече 
стойност към своите риболовни 
дейности;

Or. en

Изменение 41
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и 
държавите членки да съдействат на 
общностите, които зависят от 
рибарството, да диверсифицират 
своите икономики с други морски 
дейности, като например туризма, и да 
им помагат да добавят повече стойност 
към своите риболовни дейности;

7. 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, ако е необходимо, и да им 
помагат да добавят повече стойност към 
своите риболовни дейности;

Or. fr

Изменение 42
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
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Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. 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 
средства;

8. 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; счита 
следователно, че Съюзът трябва да 
заделя повече финансови средства за 
изготвянето и изпълнението на 
многогодишните планове;

Or. hr

Изменение 43
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. 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 средства;

8. подчертава категорично, че 
приемането на нови многогодишни 
планове (MГП), съпътствани от 
ограничения с цел защита на рибните 
ресурси (например намаляване на 
дните за риболов, географски и 
времеви ограничения и др.), изисква 
значително вливане на финансови 
средства, за да се запазят 
предприятията и да се предотврати 
загуба на работни места;

Or. it

Изменение 44
Роза Д'Амато
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Проект на становище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. 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 
средства;

8. 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 пропорционална 
политика за контрол, подкрепена с 
адекватни финансови средства, по-
специално за дребномащабния 
крайбрежен риболовен флот;

Or. it

Изменение 45
Клаудия Монтейру де Агиар

Проект на становище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. 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 
средства;

8. 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 подходяща 
политика за контрол, подкрепена с 
адекватни финансови средства;

Or. en

Изменение 46
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение
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8a. 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;

Or. it

Изменение 47
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 
изпълнението на политиката за 
контрол на ОПОР; изтъква, че това 
следва да бъде отразено в нейния 
бюджет;

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 
изпълнението на ОПОР; изтъква, че 
следва да ѝ бъде предоставен 
подходящ бюджет, за да изпълнява 
функциите си на европейска брегова 
охрана в сътрудничество с 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) и 
Европейската агенция за морска 
безопасност;

Or. fr

Изменение 48
Катрин Шабо

Проект на становище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 
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изпълнението на политиката за 
контрол на ОПОР; изтъква, че това 
следва да бъде отразено в нейния 
бюджет;

изпълнението на ОПОР, по същия 
начин, както Европейската агенция 
за морска безопасност със своите 
мерки за предотвратяване на 
замърсяването и за осигуряване на 
безопасност в морето;  изтъква, че 
това следва да намери отражение в 
техните бюджети;

Or. fr

Изменение 49
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че Европейската 
агенция за контрол на рибарството 
(EFCA) играе основна роля при 
координацията и изпълнението на 
политиката за контрол на ОПОР; 
изтъква, че това следва да бъде 
отразено в нейния бюджет;

9. подчертава, 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;

Or. it

Изменение 50
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 
изпълнението на политиката за 
контрол на ОПОР; изтъква, че това 
следва да бъде отразено в нейния 
бюджет;

9. 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;
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Or. it

Изменение 51
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
основна роля при координацията и 
изпълнението на политиката за 
контрол на ОПОР; изтъква, че това 
следва да бъде отразено в нейния 
бюджет;

9. изтъква, че Европейската агенция 
за контрол на рибарството (EFCA) играе 
важна роля при координацията и 
изпълнението на ОПОР; изтъква, че това 
следва да намери отражение в нейния 
бюджет;

Or. fr

Изменение 52
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава проблема във 
връзка с морските отпадъци от 
пластмасови изделия; 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;

Or. hr

Изменение 53
Франсиско Хосе Милян Мон
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Проект на становище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата 
ситуация;

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата ситуация; отбелязва, 
че в никакъв случай оттеглянето на 
Обединеното кралство 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.

Or. en

Изменение 54
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, че следва да се 

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, че следва да се 
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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 новата 
ситуация;

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 новата ситуация; счита, че 
излизането на Обединеното кралство 
от ЕС не бива да се използва като 
възможност за намаляване на 
бюджета на Съюза;

Or. fr

Изменение 55
Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата ситуация;

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже известно 
въздействие върху изпълнението на 
ЕФМДР за периода 2014—2020 г.; 
счита, че съответно ще бъде 
необходима по-голяма гъвкавост на 
бюджета на Съюза, съпътствана от 
подходящи мерки за подкрепа, за да се 
компенсира неблагоприятното 
въздействие на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС върху 
сектора на рибарството;

Or. it

Изменение 56
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата ситуация;

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже известно 
въздействие върху изпълнението на 
ЕФМДР за периода 2014—2020 г.; 
счита, че съответно ще бъде 
необходима по-голяма гъвкавост на 
бюджета на Съюза, съпътствана от 
подходящи мерки за подкрепа, за да се 
компенсира неблагоприятното 
въздействие на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС върху 
сектора на рибарството;

Or. it

Изменение 57
Ричард Корбът

Проект на становище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата 
ситуация;

10. 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;

Or. en

Изменение 58
Даян Додс
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Проект на становище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата 
ситуация;

10. обръща внимание на решението 
на Обединеното кралство да напусне 
Съюза, което ще окаже въздействие 
върху изпълнението на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г.; посочва, че 
„Брексит“ означава, 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 новата ситуация; изразява 
убеденост, че най-ефективното 
средство за избягване на сътресения в 
ЕФМДР и в бъдещото финансиране се 
състои в това преговарящите от ЕС 
да предвидят прагматични 
алтернативни правила за предпазния 
механизъм в проекта на 
Споразумението за оттегляне, които 
да бъдат подкрепени както от 
Европейския парламент, така и от 
Парламента на Обединеното 
кралство;

Or. en

Изменение 59
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че шест години след 
приемането на настоящия фонд, 
равнището на изпълнение на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. е много ниско и 

11. отбелязва, че шест години след 
приемането на настоящия Фонд 
равнището на изпълнение на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. все още е много 
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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.

ниско и поради това е необходимо 
договореностите да бъдат опростени 
във възможно най-голяма степен, 
като същевременно се запази 
ефективният контрол върху 
публичните разходи, за да се 
гарантират подходящи и навременни 
ползи за сектора и да се постигне по-
добра ефективност при прилагането 
на ОПОР;

Or. it

Изменение 60
Роза Д'Амато

Проект на становище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. 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.

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

Or. it

Изменение 61
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проектостановище Изменение
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11а. 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“;

Or. it

Изменение 62
Розана Конте, Валентино Грант, Анализа Тардино, Рафаеле Станканели

Проект на становище
Параграф 11 б (нов)

Проектостановище Изменение

11б. 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;

Or. it


