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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да 

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

1. като взе предвид членове 3, 38, 43 и 349 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

2. като има предвид, че въпреки характерните за най-отдалечените региони (НОР) 

ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, секторът на рибарството разполага с 

предимства и със значителен потенциал за развитие; 

3. като има предвид, че НОР се характеризират по-специално с недостатъчно 

използване на рибните ресурси и с флотове, съставени предимно от стари и малки 

плавателни съдове; 

4. припомня, че изключителните икономически зони (ИИЗ) на НОР се простират на 

площ от 2 507 537 км2, което е равно на площта на всички континентални ИИЗ на 

Европейския съюз взети заедно; 

5. припомня, че отдалечеността на НОР е призната и взета под внимание като общ 

принцип в правото на ЕС, като по този начин се обосновава и се дава възможност 

за създаването на схема за компенсации на допълнителните разходи за продукти 

от риболов и аквакултури в тези региони; 

6. подчертава, че подкрепата на устойчивата риболовна дейност в НОР е от 

решаващо значение, за да се гарантира икономическо, социално и екологично 

развитие на тези региони, както и оптималното развитие на техния потенциал; 

подчертава също, че риболовната дейност е сектор, който в НОР осигурява 

огромен брой работни места, спомага за издръжката на местното население и му 

дава възможност да стане по-благоденстващо и по-силно; призовава да се 

положат всички усилия, за да бъде секторът на рибарството още по-здрав стълб на 

местното развитие на тези региони, по-специално посредством подкрепа за 

създаването и укрепването на свързаните с риболова дейности в тези региони и 

посредством насърчаване на местните пазари, включително във веригата за 

доставки на рибни продукти; 

7. подчертава връзката между продоволствената сигурност и създаването на 

устойчив риболов в НОР; подчертава в този контекст необходимостта от 

присъединяване на местния риболов към постигането на целта за продоволствена 

сигурност на местното население, тъй като понастоящем тя е твърде зависима от 

вноса в НОР; 

8. признава, че сложността на европейското законодателство и ограниченията, които 

то налага, по-специално на равнището на правото в областта на конкуренцията, 

може да бъдат пречка за създаването и развитието на свързани с риболова 

дейности; призовава за опростяване или промяна на разпоредбите в рамките на 

бъдещите преразглеждания на регламентите, за да се улесни организирането на 

рибарите в НОР с цел достъп до фондове, за да се увеличи в максимална степен 

ефективността на финансирането от Европейския съюз и да се оптимизират 
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предимствата на риболова в тези региони и създаването на допълнителни 

икономически дейности към основния труд в сектора, при същевременно 

продължаване на борбата срещу измамите и гарантиране на устойчиво използване 

на предимствата на риболова в тези региони; 

9. припомня, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и Европейският 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), създадени, за да решават проблемите 

и предизвикателства в континентална Европа, не отговарят в достатъчна степен на 

спецификите на рибарството в НОР и не могат да се използват еднакво спрямо 

предизвикателствата и специфичните особености на рибарството в НОР, които 

следва да разполагат с определена степен на гъвкавост и прагматизъм или да 

бъдат предмет на дерогации; призовава също така за създаване на отделна 

стратегия за всеки регионален морски басейн, съобразена със специфичните 

условия на всеки от НОР; 

10. призовава Европейския съюз, при спазване на принципите на устойчивостта и 

устойчивото развитие, залегнали в ОПОР, да преразгледа изключителния 

потенциал на рибарството в НОР; 

11. призовава за пълното, цялостно и еднакво прилагане на член 349 от ДФЕС в 

политиките, регламентите, фондовете и програмите на Европейския съюз, 

свързани с политиката на Съюза в областта на рибарството, и по-специално в 

рамките на ЕФМДР; 

12. счита, че е наложително да се създадат конкретни правила за флотовете на НОР; 

13. припомня, че предвид особеностите на НОР, по-конкретно поради климатичните 

трудности, рибарите от тези региони са изправени пред преждевременно 

остаряване на корабите им, което предизвиква проблеми във връзка с тяхната 

безопасност и ефективност и прави условията на труд по-малко привлекателни 

отколкото на модерните кораби; счита, че във връзка с това настоящите пречки 

трябва да бъдат премахнати, за да се отговори по-добре на спецификите на НОР, 

като се разреши обновяването и модернизирането на традиционните или 

дребномащабните флотове, включително за лов на скариди, които разтоварват 

целия си улов в пристанищата на НОР и допринасят за устойчивото местно 

развитие на свързаните с риболова дейности в НОР, като подкрепят 

произтичащия от тях пазар на труда, при спазване на международните задължения 

на ЕС, и по-специално на изискването да не се отпуска държавна помощ, която 

може да доведе до свръхулов; подчертава значението на дребномащабния риболов 

за местните пазари на труда и потенциала на ЕФМДР в процесите, които отдават 

предимство на инициативите отдолу-нагоре, по-специално в крайбрежните 

райони; 

14. призовава Комисията, по примера на програмите POSEI за селското стопанство в 

НОР, да проучи възможността в следващата многогодишна финансова рамка да се 

създаде инструмент, който да е предназначен конкретно за подкрепа на 

рибарството в НОР и да дава възможност изключителният потенциал на 

рибарството в тях действително да се оползотвори; 

15. със загриженост отбелязва, че социално-икономическите последици от това 
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положение оказват силно въздействие върху вече страдащите от висок процент на 

безработица НОР (24,6% в Реюнион, при младежка безработица от 52,4%) и че 

слабите инвестиции в риболовните флотове възпират усилията за повишаване на 

заетостта, привлекателността, уменията и образованието на (потенциалните) 

рибари; 

16. призовава Комисията, държавите членки и местните органи да определят и да 

насърчават използването на европейските фондове за сближаване, и по-специално 

на ЕФРР, ЕЗФРСР, ЕФМДР или ЕСФ, за увеличаване на инвестициите за 

инфраструктура, необходима за развитието на местни, свързани с риболова 

дейности в НОР; насърчава по-специално инвестициите в проекти за 

модернизиране на риболовните професии, в обучение и в проекти, които 

привличат и насърчават установяването на млади хора, както и в иновативни 

проекти, насочени към устойчиво рибарство, прилагането на техники за 

селективен риболов и развитието на свързани с рибарството дейности, носещи 

съвместна отговорност, като се създават взаимодействия между структурните 

фондове и други програми на Съюза; 

17. призовава Комисията да улеснява достъпа на участниците и свързаните с 

риболова дейности в НОР до всички възможни европейски финансови 

инструменти; приканва Комисията да отчита в по-висока степен стратегическото 

местоположение на НОР и ролята, която те могат да играят за гарантиране на 

устойчивото използване на моретата, океаните и крайбрежните зони, както и за 

глобалното морско управление и за развитието на икономика на знанието, 

основана на морето; 

18. изразява съжаление, че НОР ползват подкрепа за модернизиране на флота си и за 

увеличаване на риболовния си капацитет едва от 90-те години на ХХ век насам и 

че липсата на съгласуваност между вътрешните и външните аспекти на 

европейските политики в областта на рибарството може да възпрепятства 

значително развитието на този сектор в НОР, като по този начин се ограничават 

възможностите за смекчаване на така наречената „двойна опасност“(„ne bis ne 

idem“); подчертава по-специално необходимостта да се извършват оценки на 

въздействието за НОР и отвъдморските страни и територии (ОСТ), всеки път, 

когато те бъдат засегнати от споразумения в областта на риболова и от търговски 

споразумения; призовава Комисията да координира по-добре своята търговска 

политика с другите секторни политики на Съюза, по-специално с ОПОР; 

призовава интересите на НОР да се вземат действително под внимание, когато се 

сключват споразумения, по-специално посредством задължения за разтоварване в 

НОР или за наемане на персонал от НОР за работа на корабите; призовава 

Комисията да гарантира, че местните заинтересовани лица са в основата на 

процеса на вземане на решения, свързани с риболовните флотове в НОР; счита, че 

е важно да се гарантира, че рибарите в НОР имат достъп до информация, която да 

разяснява как могат да се възползват от съществуващите мерки за подкрепа, която 

ЕС предоставя; 

19. призовава ЕС да отреди приоритетно място на борбата срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, който възпрепятства доброто и 

устойчиво развитие на сектора на рибарството, в своите действия на 
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международно равнище, по-специално в рамките на договарянето на 

икономически, търговски и риболовни споразумения, и да предвиди конкретни 

разпоредби за тази борба в ИИЗ на НОР; 

20. препоръчва да се вземе под внимание въздействието на финансовата криза, както 

и тежките икономически последици от нея, които възпрепятстват пълното 

използване на специалния режим за модернизирането на флотовете на НОР 

(Регламент (ЕО) № 639/2004); 

21. подчертава, че НОР са зависими от рибните ресурси на своите ИИЗ, които се 

характеризират със силна уязвимост в биологично отношение, и че следователно 

е уместно да защитават по адекватен и ефикасен начин своите чувствителни от 

биологична гледна точка зони, по-специално посредством предоставяне на 

изключителен достъп на местни флотове, които използват екологосъобразни 

риболовни съоръжения, като по този начин намаляват отрицателното въздействие 

на ННН риболов върху тези зони; счита във връзка с това, че е от решаващо 

значение да бъдат налични и достъпни надеждни данни за състоянието на 

ресурсите и на практиките в тези презокеански ИИЗ; 

22. изразява съжаление, че Комисията не успя да публикува доклад за изпълнението 

на Регламент (ЕО) № 639/2004 до крайния срок 30 юни 2012 г.; счита, че това е 

изгубена възможност, тъй като този доклад би бил важен източник на 

информация за възможни бъдещи дерогации от схемата за управление вход/изход 

на ОПОР, които биха могли да подпомогнат развитието на риболовните флотове в 

НОР; изисква от Комисията да предостави допълнителна информация относно 

причините за решението да не публикува този доклад. 
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