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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като фактор от световна важност 
в политиката за управление на океаните 
и пети по големина производител на 
морски храни в света Съюзът носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване на 
океаните и техните ресурси. Опазването 
на моретата и океаните е от съществено 
значение предвид бързото нарастване на 
населението в световен мащаб. То е и от 
социално-икономически интерес за 
Съюза, тъй като устойчивата синя 
икономика подпомага инвестициите, 
растежа и създаването на работни места, 
насърчава научните изследвания и 
иновациите и допринася за енергийната 
сигурност чрез производството на 
енергия от океана. Безопасността и 
сигурността на океаните и моретата е 
също така от основно значение за 
ефективния граничен контрол и за 
борбата в световен мащаб с морската 
престъпност, с което се отговаря на 
тревогите на гражданите по отношение 
на сигурността.

(2) Като фактор от световна важност 
в политиката за управление на океаните, 
най-голямото морско пространство в 
света благодарение на най-
отдалечените региони и на 
отвъдморските страни и територии,  
пети по големина производител на 
морски храни в света, Съюзът носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване на 
моретата, на океаните и техните
ресурси. Опазването на моретата и 
океаните е от съществено значение 
предвид бързото нарастване на 
населението в световен мащаб. То е и от 
социално-икономически интерес за 
Съюза, тъй като устойчивата синя 
икономика подпомага инвестициите, 
растежа и създаването на работни места, 
насърчава научните изследвания и 
иновациите и допринася за енергийната 
сигурност чрез производството на 
енергия от моретата и океана. 
Безопасността и сигурността на 
океаните и моретата е също така от 
основно значение за ефективния 
граничен контрол и за борбата в 
световен мащаб с морската престъпност, 
с което се отговаря на тревогите на 
гражданите по отношение на 
сигурността.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) xx/xx на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] 
(„Регламент за общоприложимите 
разпоредби“)3 беше приет с оглед да се 
подобри координацията и да се 
хармонизира изпълнението на 
подпомагането по линия на фондовете 
при споделено управление 
(„фондовете“), като основната цел е 
осъществяването на политиките да се 
опрости по съгласуван начин. Тези 
общоприложими разпоредби се отнасят 
до частта от ЕФМДР, която се 
предоставя при споделено управление. 
Фондовете преследват допълнителни 
цели на политиката и използват един и 
същ метод на управление. Поради това в 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] се предвиждат редица общи 
цели и принципи, като например 
партньорство и многостепенно 
управление. В него се съдържат и 
общите елементи на стратегическото 
планиране и програмиране, 
включително разпоредби относно 
предвидените за сключване с всяка 
държава членка споразумения за 
партньорство, като се определя общ 
подход за насоченост към качеството на 
изпълнението на фондовете. В 
съответствие с това в регламента са 
включени благоприятстващи условия, 
преглед на качеството на изпълнението 
и механизми за мониторинг, докладване 
и оценка. Общоприложими разпоредби 
са предвидени и по отношение на 
правилата за допустимост, като са 
определени специални мерки за 
финансовите инструменти, 
използването на InvestEU, ВОМР и 
финансовото управление. Част от 
механизмите за управление и контрол 
също са общоприложими за всички 

(3) Регламент (ЕС) xx/xx на 
Европейския парламент и на Съвета 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] 
(„Регламент за общоприложимите 
разпоредби“)3 беше приет с оглед да се 
подобри координацията и да се 
хармонизира изпълнението на 
подпомагането по линия на фондовете 
при споделено управление 
(„фондовете“), като основната цел е 
осъществяването на политиките да се 
опрости по съгласуван начин. Тези 
общоприложими разпоредби се отнасят 
до частта от ЕФМДР, която се 
предоставя при споделено управление. 
Фондовете преследват допълнителни 
цели на политиката и използват един и 
същ метод на управление. Поради това в 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] се предвиждат редица общи 
цели и принципи, като например 
партньорство и многостепенно 
управление. В него се съдържат и 
общите елементи на стратегическото 
планиране и програмиране, 
включително разпоредби относно 
предвидените за сключване с всяка 
държава членка споразумения за 
партньорство, като се определя общ 
подход за насоченост към качеството на 
изпълнението на фондовете. В 
съответствие с това в регламента са 
включени благоприятстващи условия, 
преглед на качеството на изпълнението 
и механизми за мониторинг, докладване 
и оценка. Общоприложими разпоредби 
са предвидени и по отношение на 
правилата за допустимост, като са 
определени специални мерки за 
финансовите инструменти, ВОМР и 
финансовото управление. Част от 
механизмите за управление и контрол 
също са общоприложими за всички 
фондове. Начините за взаимно 
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фондове. Начините за взаимно 
допълване между различните фондове 
(включително ЕФМДР) и другите 
програми на Съюза следва да бъдат 
описани в споразумението за 
партньорство, предвидено в Регламент 
(ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби].

допълване между различните фондове 
(включително ЕФМДР) и другите 
програми на Съюза следва да бъдат 
описани в споразумението за 
партньорство, предвидено в Регламент 
(ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби].

_________________ _________________

3 ОВ C […], […] г., стр. […]. 3 ОВ C […], […] г., стр. […].

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на прякото управление 
на ЕФМДР следва да бъдат разработени 
полезни взаимодействия и начини за 
взаимно допълване с други съотносими 
фондове и програми на Съюза. Също 
така следва фондът да позволи 
предоставянето на финансиране под 
формата на финансови инструменти 
в рамките на операциите за смесено 
финансиране, изпълнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx 
на Европейския парламент и на 
Съвета [Регламент за InvestEU]5.

(5) В рамките на прякото управление 
на ЕФМДР следва да бъдат разработени 
полезни взаимодействия и начини за 
взаимно допълване с други съотносими 
фондове и програми на Съюза.

__________________ __________________

5 ОВ C […], […] г., стр. […]. 5 ОВ C […], […] г., стр. […].

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В многогодишната финансова 
рамка, установена в Регламент (ЕС) 
xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на 
Съюза трябва да продължи да 

(8) В многогодишната финансова 
рамка, установена в Регламент (ЕС) 
xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на 
Съюза трябва да продължи да 
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подпомага политиката в областта на 
рибарството и морската политика. 
Бюджетът на ЕФМДР следва да възлиза 
на 6 140 000 000 EUR по текущи цени. 
Ресурсите на ЕФМДР следва да се 
разпределят между споделено, пряко и 
непряко управление. За подпомагането 
при споделено управление следва да се 
предоставят 5 311 000 000 EUR, а за 
подпомагането при пряко и непряко 
управление — 829 000 000 EUR. С цел 
да се гарантира стабилност — по-
специално във връзка с постигането на 
целите на ОПОР — разпределянето на 
средствата, предоставени на национално 
равнище при споделено управление за 
програмния период 2021—2027 г., 
следва да се основава на разпределянето 
на средствата по линия на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. Следва да се 
заделят специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
правоприлагане, както и за събиране и 
обработване на данни за управление на 
рибарството и за научни цели, като се 
предвидят тавани за средствата, 
предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на
риболовни дейности.

подпомага политиката в областта на 
рибарството и морската политика. 
Бюджетът на ЕФМДР следва да остане 
поне на същото равнище, както за 
периода 2014—2020 г. Ресурсите на 
ЕФМДР следва да се разпределят между 
споделено, пряко и непряко управление. 
С цел да се гарантира стабилност — по-
специално във връзка с постигането на 
целите на ОПОР — разпределянето на 
средствата, предоставени на национално 
равнище при споделено управление за 
програмния период 2021—2027 г., 
следва да се основава на разпределянето 
на средствата по линия на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. Следва да се 
заделят специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
правоприлагане, както и за събиране и 
обработване на данни за управление на 
рибарството и за научни цели, като се 
предвидят тавани за средствата, 
предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности.

__________________ __________________

6 ОВ C […], […] г., стр. […]. 6 ОВ C […], […] г., стр. […].

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският морски сектор 
осигурява работа на над 5 милиона 
души и генерира почти 500 милиарда 
евро годишно, като съществува 
потенциална възможност за създаването 
на още много работни места. 
Приблизителните оценки сочат, че в 
момента производството на световната 

(9) Европейският морски сектор 
осигурява работа на над 5 милиона 
души и генерира почти 500 милиарда 
евро годишно, като съществува 
потенциална възможност за създаването 
на още много работни места. 
Приблизителните оценки сочат, че в 
момента производството на световната 
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икономика на океаните е 1,3 трилиона 
евро, като до 2030 г. то може да се 
увеличи повече от два пъти. 
Необходимостта от постигане на 
целевите стойности, свързани с 
намаляване на емисиите на CO2,
повишаване на ефективността на 
ресурсите и ограничаване на 
въздействието на синята икономика 
върху околната среда, е важен фактор за 
иновациите в други сектори —
например морското оборудване, 
корабостроенето, океанското 
наблюдение, драгирането, опазването на 
крайбрежните региони и морското 
строителство. Инвестиции в морската 
икономика се предоставят по линия на 
структурните фондове на Съюза — по-
специално от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и ЕФМДР. 
С цел да се реализира потенциалът за 
растеж на сектора се налага да бъдат 
използвани нови инвестиционни 
инструменти — например InvestEU.

икономика на океаните е 1,3 трилиона 
евро, като до 2030 г. то може да се 
увеличи повече от два пъти. 
Необходимостта от постигане на 
целевите стойности от Парижкото 
споразумение по отношение на 
емисиите на CO2 налага най-малко 30% 
от бюджета на Съюза да се 
използват за дейности за борба с 
изменението на климата. Необходимо 
е също така повишаване на 
ефективността на ресурсите и 
ограничаване на въздействието на 
синята икономика върху околната среда, 
която беше и продължава да бъде
важен фактор за иновациите в други 
сектори — например морското 
оборудване, корабостроенето, 
океанското наблюдение, драгирането, 
опазването на крайбрежните региони и 
морското строителство. Инвестиции в 
морската икономика се предоставят по 
линия на структурните фондове на 
Съюза — по-специално от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
ЕФМДР. С цел да се реализира 
потенциалът за растеж на сектора би 
могло да бъдат използвани нови 
инвестиционни инструменти –
например InvestEU.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 

(11) В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 
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своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче е да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибарството — например обща забрана 
на инвестициите за повишаване на 
риболовния капацитет. Наред с това 
следва да се въведат строги изисквания 
за съгласуваност на инвестициите и 
компенсациите за риболовния флот със 
заложените в ОПОР цели за опазване.

своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче е да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибарството — например обща забрана 
на инвестициите за повишаване на 
риболовния капацитет или вредни за 
океаните риболовни практики. Наред 
с това следва да се въведат строги 
изисквания за съгласуваност на 
инвестициите и компенсациите за 
риболовния флот със заложените в 
ОПОР цели за опазване.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) ЕФМДР трябва също така да 
допринася за постигането на други 
цели за устойчиво развитие (ЦУР) на 
Организацията на обединените 
нации. По-специално в настоящия 
регламент се подчертават следните 
цели:

а) ЦУР 1 Изкореняване на бедността: 
ЕФМДР допринася за подобряване на 
условията на живот на най-
уязвимите крайбрежни общности, по-
специално на онези от тях, които са 
зависими от отделен рибен запас, 
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който е застрашен от прекомерен 
улов, изменението на климата и 
екологичните проблеми.

б) ЦУР 3 Добро здраве и 
благосъстояние: ЕФМДР допринася за 
борбата със замърсяването на 
крайбрежните водни пунктове, на 
което се дължат ендемичните 
заболявания, и гарантира, че 
хранителните продукти от риболов и 
аквакултури са с високо качество.

в) ЦУР 7 Финансово достъпна и 
чиста енергия: чрез финансирането 
на синята икономика ЕФМДР 
подпомага развитието на енергията 
от морски възобновяеми източници и 
гарантира, че това развитие е 
съвместимо с опазването на 
морската среда и опазването на 
рибните ресурси.

г) ЦУР 8 Достоен труд и 
икономически растеж: ЕФМДР 
допринася за развитието на синята 
икономика като фактор за 
икономически растеж. Той гарантира 
също така, че този икономически 
растеж е източник на достойни 
работни места за крайбрежните 
общности. Наред с това ЕФМДР 
допринася за подобряване на 
условията на труд на рибарите.

д) ЦУР 12 Отговорно потребление и 
производство: ЕФМДР допринася за 
рационалното използване на 
природните ресурси и ограничава 
разхищението на природни и 
енергийни ресурси.

е) ЦУР 13 Борба с изменението на 
климата: ЕФМДР отделя 30% от 
бюджета си за борба с изменението 
на климата.

ж) ЦУР 14 – Опазване и устойчиво 
използване на океаните, моретата и 
морските ресурси за устойчиво 
развитие.
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Обосновка

Европейският съюз изигра съществена роля при определянето на световната 
програма за 2030 г. и се е ангажирал да допринесе значително за постигането на 
нейните 17 цели (Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 22 ноември 2016 г. –
COM(2016) 739).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) През последните няколко години 
ОПОР отбеляза значителен напредък 
при възстановяването на доброто 
състояние на рибните запаси, 
повишаването на рентабилността на 
риболовния сектор на Съюза и 
опазването на морските екосистеми. Все 
още обаче се търси решение на някои 
важни предизвикателства при 
постигането на заложените в ОПОР 
социално-икономически цели и цели, 
свързани с околната среда. Поради това 
е необходимо подпомагането в периода 
след 2020 г. да продължи — особено в 
морските басейни, в които напредъкът е 
по-бавен.

(17) През последните няколко години 
ОПОР отбеляза значителен напредък 
при възстановяването на доброто 
състояние на рибните запаси, 
повишаването на рентабилността на 
риболовния сектор на Съюза и 
опазването на морските екосистеми. Все 
още обаче се търси решение на някои 
важни предизвикателства при 
постигането на заложените в ОПОР 
социално-икономически цели и цели, 
свързани с околната среда. Поради това 
е необходимо подпомагането в периода 
след 2020 г. да продължи – особено в 
морските басейни, в които напредъкът е 
по-бавен, и по-специално в най-
изолираните морски басейни като 
най-отдалечените региони.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Рибарството е от жизненоважно 
значение за поминъка и културата на
много крайбрежни общности на 
територията на Съюза — по-специално 
в тези от тях, където дребномащабният 

(18) Рибарството е от жизненоважно 
значение за поминъка, традицията и 
културата на много крайбрежни 
общности на територията на Съюза —
по-специално в тези от тях, където 
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крайбрежен риболов изпълнява важна 
роля. Предвид обстоятелството, че 
средната възраст в много рибарски 
общности надхвърля 50 години, 
обновяването на работната сила и 
диверсификацията на дейностите 
остават важни предизвикателства.

дребномащабният крайбрежен риболов 
изпълнява важна роля, като например 
най-отдалечените региони. Предвид 
обстоятелството, че средната възраст в 
много рибарски общности надхвърля 
50 години, обновяването на работната 
сила и диверсификацията на дейностите 
остават важни предизвикателства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за разтоварване е 
едно от основните предизвикателства за 
ОПОР. То доведе до съществени 
промени в сектора, които засягат 
риболовните практики и в някои случаи 
са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на това 
следва да съществува възможност за 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите, които 
допринасят за изпълнението на 
задължението за разтоварване, като бъде 
предвиден по-висок интензитет на 
помощта в сравнение с интензитета, 
прилаган за други операции —
например инвестициите за селективни 
риболовни уреди, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура и за 
предлагане на пазара на нежелания 
улов. Също така следва да се предостави 
100-процентов максимален интензитет 
на помощта за проектирането, 
разработването, мониторинга, оценката 
и управлението на прозрачни системи за 
обмен на възможности за риболов 
между държавите членки („размяна на 
квоти“), с цел да се намали т. нар. 
„ефект на блокиращ вид“, предизвикан 
от задължението за разтоварване.

(21) Задължението за разтоварване е 
едно от основните предизвикателства за 
ОПОР. То доведе до съществени 
промени в сектора, които засягат 
риболовните практики и в някои случаи 
са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на това 
следва да съществува възможност за
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите, които 
допринасят за изпълнението на 
задължението за разтоварване, като бъде 
предвиден по-висок интензитет на 
помощта в сравнение с интензитета, 
прилаган за други операции —
например инвестициите за селективни 
риболовни уреди, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура, за 
намаляване на нежелания улов и за 
предлагането му на пазара. Също така 
следва да се предостави 100-процентов 
максимален интензитет на помощта за 
проектирането, разработването, 
мониторинга, оценката и управлението 
на прозрачни системи за обмен на 
възможности за риболов между 
държавите членки („размяна на квоти“), 
с цел да се намали т. нар. „ефект на 
блокиращ вид“, предизвикан от 
задължението за разтоварване.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите на борда на 
риболовните кораби, насочени към 
подобряване на здравето, безопасността 
и условията на труд, енергийната 
ефективност и качеството на улова. 
Това подпомагане не следва обаче да 
води до увеличаване на риболовния 
капацитет, нито до способността за 
намиране на риба, като то не следва да 
се предоставя единствено за спазването 
на изисквания, които са задължителни 
съгласно правото на Съюза или 
националното право. Съгласно новата 
структура, в която липсват императивни 
мерки, определянето на конкретните 
правила за допустимост на посочените 
инвестиции ще бъде прерогатив на 
държавите членки. По отношение на 
здравето, безопасността и условията на 
труд на борда на риболовните кораби 
следва да бъде разрешено прилагането 
на по-висок интензитет на помощта в 
сравнение с интензитета, прилаган за 
други операции.

(22) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите на борда на 
риболовните кораби, насочени към 
подобряване на здравето, безопасността 
и условията на труд, опазването на 
околната среда, енергийната 
ефективност и качеството на улова. 
Това подпомагане не следва обаче да 
води до увеличаване на риболовния 
капацитет, нито до способността за 
намиране на риба, като то не следва да 
се предоставя единствено за спазването 
на изисквания, които са задължителни 
съгласно правото на Съюза или 
националното право. Съгласно новата 
структура, в която липсват императивни 
мерки, определянето на конкретните 
правила за допустимост на посочените 
инвестиции ще бъде прерогатив на 
държавите членки. По отношение на 
здравето, безопасността и условията на 
труд на борда на риболовните кораби 
следва да бъде разрешено прилагането 
на по-висок интензитет на помощта в 
сравнение с интензитета, прилаган за 
други операции.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Успехът на ОПОР зависи от 
наличието на научни становища за 
управлението на рибарството, а оттам 
— и от наличието на данни относно 
рибарството. С оглед на 

(24) Успехът на ОПОР зависи от 
наличието на научни становища за 
управлението на рибарството, а оттам 
— и от наличието на данни относно 
рибарството. С оглед на 
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предизвикателствата и разходите, 
свързани с получаването на надеждни и 
пълни данни, е необходимо да се
осигури подпомагане както за 
действията на държавите членки, 
насочени към събирането и
обработването на данни в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2017/1004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Регламент за рамката за събиране на 
данни“)9 , така и за най-добрите налични 
научни становища. Това подпомагане 
следва да позволява полезни 
взаимодействия със събирането и
обработването на други видове данни 
относно морската среда.

предизвикателствата и разходите, 
свързани с получаването на надеждни и 
пълни данни, е необходимо да се 
осигури подпомагане както за 
действията на държавите членки, 
насочени към събирането,
обработването и обмена на данни в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1004 на Европейския парламент и 
на Съвета („Регламент за рамката за 
събиране на данни“)9 , така и за най-
добрите налични научни становища. 
Това подпомагане следва да позволява 
полезни взаимодействия със 
събирането, обработването и обмена на 
други видове данни относно морската 
среда.

_________________ _________________

9 Регламент (ЕС) 2017/1004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2017 г. за установяване на рамка 
на Съюза за събиране, управление и 
използване на данни в сектора на 
рибарството и за подкрепа при 
изготвянето на научни становища във 
връзка с общата политика в областта на 
рибарството, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 
20.6.2017 г., стр. 1).

9 Регламент (ЕС) 2017/1004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2017 г. за установяване на рамка 
на Съюза за събиране, управление и 
използване на данни в сектора на 
рибарството и за подкрепа при 
изготвянето на научни становища във 
връзка с общата политика в областта на 
рибарството, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 
20.6.2017 г., стр. 1).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Като се имат предвид 
предизвикателствата, свързани с 
постигането на заложените в ОПОР 
цели за опазване, следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
управлението на рибарството и 
риболовните флотове. В този контекст 
подпомагането, предназначено за 
адаптирането на флотовете, в 

(26) Като се имат предвид 
предизвикателствата, свързани с 
постигането на заложените в ОПОР 
цели за опазване, следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
управлението на рибарството и 
риболовните флотове. В този контекст 
подпомагането, предназначено за 
адаптирането на флотовете, в 
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определени случаи остава необходимо 
по отношение на някои сегменти на 
флота и морски басейни. То следва да 
бъде насочено конкретно към 
опазването и устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и към 
постигането на баланс между 
риболовния капацитет и наличните 
възможности за риболов. Поради 
посочените причини следва да се 
предвиди възможност за предоставяне 
на подпомагане по линия на ЕФМДР за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности в сегментите на 
флота, в които не е постигнат баланс 
между риболовния капацитет и 
наличните възможности за риболов. 
Посоченото подпомагане следва да се 
използва като инструмент в плановете 
за действие, насочени към коригиране 
на сегменти на флота, при които е 
установен структурен излишък на 
капацитет в съответствие с член 22, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, и да се осъществява чрез 
бракуване на риболовния кораб или чрез 
неговото извеждане от експлоатация и 
преоборудване за други дейности. В
случаите, когато това преоборудване би 
довело до повишен натиск на 
любителския риболов върху морската 
екосистема, подпомагането следва да се 
предоставя само ако то е съобразено с 
ОПОР и с целите на съответните 
многогодишни планове. С цел да се 
гарантира съгласуваността на 
структурното адаптиране на флота към 
целите за опазване, подпомагането за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности следва да се 
подчинява на строги условия и да е 
свързано с постигането на определени 
резултати. Поради посочените причини 
подпомагането следва да се изпълнява 
единствено чрез финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби]. Съгласно 

определени случаи остава необходимо 
по отношение на някои сегменти на 
флота и морски басейни. То следва да 
бъде насочено конкретно към 
опазването и устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и към 
постигането на баланс между 
риболовния капацитет и наличните 
рибни ресурси. Поради посочените 
причини следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности в сегментите на 
флота, в които не е постигнат баланс 
между риболовния капацитет и 
наличните рибни ресурси. Посоченото 
подпомагане следва да се използва като 
инструмент в плановете за действие, 
насочени към коригиране на сегменти 
на флота, при които е установен 
структурен излишък на капацитет в 
съответствие с член 22, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се 
осъществява чрез бракуване на 
риболовния кораб или чрез неговото 
извеждане от експлоатация и 
преоборудване за други дейности. В 
случаите, когато това преоборудване би 
довело до повишен натиск на 
любителския риболов върху морската 
екосистема, подпомагането следва да се 
предоставя само ако то е съобразено с
ОПОР и с целите на съответните 
многогодишни планове. С цел да се 
гарантира съгласуваността на 
структурното адаптиране на флота към 
целите за опазване, подпомагането за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности следва да се 
подчинява на строги условия и да е 
свързано с постигането на определени 
резултати. Поради посочените причини 
подпомагането следва да се изпълнява 
единствено чрез финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е 
предвидено в Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби]. Съгласно 
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този механизъм Комисията следва да 
възстановява похарчените от държавите 
членки средства за окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
не въз основа на действителните 
разходи, а въз основа на изпълнението 
на условията и постигането на 
резултатите. С оглед на това Комисията 
следва да определи в делегиран акт 
условията, свързани с постигането на 
заложените в ОПОР цели за опазване.

този механизъм Комисията следва да 
възстановява похарчените от държавите 
членки средства за окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
не въз основа на действителните 
разходи, а въз основа на изпълнението 
на условията и постигането на 
резултатите. С оглед на това Комисията 
следва да определи в делегиран акт 
условията, свързани с постигането на 
заложените в ОПОР цели за опазване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Тъй като риболовните дейности 
са до голяма степен непредсказуеми, 
съществува вероятност настъпването на 
извънредни обстоятелства да доведе до 
значителни икономически загуби за 
рибарите. С оглед смекчаването на тези 
последици може да се предоставя 
подпомагане по линия на ЕФМДР под 
формата на компенсация за извънредно 
преустановяване на риболовни дейности 
в резултат на прилагането на 
определени мерки за опазване 
(например многогодишни планове, 
целеви стойности за опазването и 
устойчивата експлоатация на запасите, 
мерки за адаптиране на риболовния 
капацитет на корабите към наличните 
възможности за риболов и технически 
мерки), спешни мерки (например 
забрана на даден вид риболов), 
прекъсване вследствие на непреодолима 
сила на прилагането на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, природно бедствие или 
екологична катастрофа. Подпомагането 
следва да се предоставя само ако 
въпросните обстоятелства оказват 
значително въздействие върху рибарите, 
т.е. ако търговската дейност на 

(27) Тъй като риболовните дейности
са до голяма степен непредсказуеми, 
съществува вероятност настъпването на 
извънредни обстоятелства да доведе до 
значителни икономически загуби за 
рибарите. С оглед смекчаването на тези 
последици може да се предоставя 
подпомагане по линия на ЕФМДР под 
формата на компенсация за извънредно 
преустановяване на риболовни дейности 
в резултат на прилагането на 
определени мерки за опазване 
(например многогодишни планове, 
целеви стойности за опазването и 
устойчивата експлоатация на запасите, 
мерки за адаптиране на риболовния 
капацитет на корабите към наличните 
възможности за риболов и технически 
мерки), спешни мерки (например 
забрана на даден вид риболов), 
прекъсване вследствие на непреодолима 
сила на прилагането на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, природно бедствие или 
екологична катастрофа. Подпомагането 
следва да се предоставя само ако 
въпросните обстоятелства оказват 
значително икономическо въздействие 
върху рибарите, т.е. ако търговската 
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засегнатия кораб е била преустановена в 
продължение на най-малко 90 
последователни дни и ако претърпените 
вследствие на това икономически загуби 
възлизат на повече от 30% от средния 
годишен оборот на съответното 
предприятие за определен период от 
време. При определянето на условията 
за предоставяне на такова подпомагане 
следва да бъдат взети под внимание 
особеностите на улова на змиорки.

дейност на засегнатия кораб е била 
преустановена в продължение на най-
малко 90 последователни дни и ако 
претърпените вследствие на това 
икономически загуби възлизат на 
повече от 30% от средния годишен 
оборот на съответното предприятие за 
определен период от време.                   
При определянето на условията за 
предоставяне на такова подпомагане 
следва да бъдат взети под внимание 
особеностите на улова на змиорки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75% от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов в 
сегментите на флота, в които е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов — например за придобиване на 
използван кораб и за подмяна или 
осъвременяване на корабен двигател. 

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75% от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов в 
сегментите на флота, в които е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов – например за придобиване на 
кораб, за подмяна или осъвременяване 
на корабен двигател, за обновяване и 
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Държавите членки следва също така да 
включат в програмите си план за 
действие за дребномащабния 
крайбрежен риболов, който да е обект 
на мониторинг съгласно показатели, 
основаващи се на зададени междинни 
цели и целеви стойности.

възстановяване на стара 
инфраструктура или за нова 
инфраструктура, като например 
рибни борси или пристанищни 
приемни съоръжения. Държавите 
членки следва също така да включат в 
програмите си план за действие за 
дребномащабния крайбрежен риболов, 
който да е обект на мониторинг 
съгласно показатели, основаващи се на 
зададени междинни цели и целеви 
стойности.

Обосновка

Безстопанствените промишлени обекти или изоставените малки села могат да 
разполагат с инфраструктура, която може да се превърне в екологосъобразен 
притегателен център за предприятията, свързани с риболовните дейности (като 
например туристически информационни центрове, ресторанти, съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци, както и за нежелан улов).

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Най-отдалечените региони, 
посочени в съобщението на Комисията 
до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка от 
24 октомври 2017 г., озаглавено 
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“10, са изправени пред 
специфични предизвикателства, 
свързани с тяхната отдалеченост, релеф 
и климат, както е посочено в член 349 от 
Договора, но същевременно разполагат 
със специфични предимства, които биха 
подпомогнали развитието на устойчива 
синя икономика. Съответно към 
програмите за действие на съответните 
държави членки следва да бъдат 

(29) Най-отдалечените региони, 
посочени в съобщението на Комисията 
до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка от 
24 октомври 2017 г., озаглавено 
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“10, са изправени пред 
специфични предизвикателства, 
свързани с тяхната отдалеченост, релеф 
и климат, както е посочено в член 349 от 
Договора, но същевременно разполагат 
със специфични предимства, които биха 
подпомогнали развитието на устойчива 
синя икономика, ЕФМДР следва да 
може да отчита специфичните 
ограничения, признати в член 349 от 
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приложени планове за действие за 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика във всеки от най-
отдалечените региони, включително за 
устойчивата експлоатация на 
рибарството и аквакултурите, като 
бъдат заделени финансови средства, с 
които да се подпомогне изпълнението 
на тези планове за действие. Следва да 
се предвиди също така възможност за 
предоставяне на подпомагане по линия 
на ЕФМДР под формата на компенсация 
за допълнителни разходи в най-
отдалечените региони, дължащи се на 
тяхното разположение и островния им 
характер. По отношение на това 
подпомагане следва да се предвиди 
таван, който да представлява процент от 
общите финансови средства. Наред с 
това в най-отдалечените региони следва 
да се прилага по-висок интензитет на 
помощта в сравнение с интензитета, 
прилаган за други операции.

Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Съответно към 
програмите за действие на съответните 
държави членки следва също така да 
бъдат приложени планове за действие за 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика във всеки от най-
отдалечените региони, включително за 
устойчивата експлоатация на 
рибарството и аквакултурите, като 
бъдат заделени финансови средства, с 
които да се подпомогне изпълнението 
на тези планове за действие. Следва да 
се предвиди също така възможност за 
предоставяне на подпомагане по линия 
на ЕФМДР под формата на компенсация 
за допълнителни разходи в най-
отдалечените региони, дължащи се на 
тяхното разположение и островния им 
характер. По отношение на това 
подпомагане следва да се предвиди 
таван, който да представлява процент от 
общите финансови средства. Наред с 
това в най-отдалечените региони следва 
да се прилагат по-висок интензитет на 
помощта и по-висок интензитет на 
финансиране по линия на ЕФМДР в 
сравнение с прилаганите 
понастоящем.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Като се взема предвид 
резолюцията на Европейския 
парламент относно специалното 
положение на островите 
(2015/3014(RSP) и становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет относно „Специфични 
проблеми на островите“ (1229/2011), 
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селското стопанство, 
животновъдството и рибарството 
представляват важен елемент от 
местните островни икономики. 
Европейските островни региони 
страдат от липса на достъпност, 
особено за МСП, и от ниско равнище 
на диференциация на продуктите. Те 
се нуждаят от стратегия с цел да се 
използват всички възможни полезни 
взаимодействия между европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове и другите инструменти на 
Съюза, за да се компенсират 
неблагоприятните условия на 
островите и да се подобри 
положението с техния икономически 
растеж, създаването на работни 
места и устойчивото им развитие. 
Макар че в член 174 от ДФЕС се 
признават постоянните 
неблагоприятни природни и 
демографски условия, специфични за 
положението на островите, 
Комисията трябва да създаде 
„Стратегическа рамка на ЕС за 
островите“ с оглед на свързването на 
инструменти, които могат да имат 
голямо териториално въздействие.

Обосновка

Специалното положение на европейските острови следва да се вземе по-добре под 
внимание при разглеждането на новата рамка за ЕФМДР за периода 2021 – 2027 г.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) За да запази 
конкурентоспособността на 
определени продукти от риболов и 
аквакултури от най-отдалечените 
региони на Съюза в сравнение с тази 
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на подобни продукти от други региони 
на Съюза, през 1992 г. Съюзът въведе 
мерки за компенсиране на 
съответните допълнителни разходи в 
сектора на рибарството. Тези мерки 
бяха въведени за периода 2007—2013 г. 
с Регламент (ЕО) № 791/2007 и бяха 
продължени с Регламент (ЕО) 
№ 508/2014, който е в сила за периода 
2014—2020 г. Необходимо е 
подпомагането с цел компенсиране на 
допълнителните разходи за риболова, 
отглеждането, преработването и 
предлагането на пазара на определени 
продукти от риболов и аквакултури 
от най-отдалечените региони на 
Съюза да продължи от 1 януари 
2021 г., така че компенсирането да 
допринесе за запазване на 
икономическата жизнеспособност на 
операторите от тези региони.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) С оглед на облекчаването на 
горепосочените специфични 
ограничения в най-отдалечените 
региони и въз основа на член 349 от 
ДФЕС следва да бъде възможно да се 
предоставя оперативна държавна 
помощ съгласно опростена процедура.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Предвид различните пазарни 
условия в най-отдалечените региони 
колебанията в улова и запасите, 
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както и в пазарното търсене, 
съответните държави членки следва 
сами да определят продуктите от 
риболов, за които е допустимо 
компенсиране, техните съответни 
максимални количества и размерите 
на компенсацията в рамките на 
общото разпределение на средства по 
държави членки.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 29 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29в) На държавите членки следва да 
бъде разрешено да променят списъка 
и количествата на съответните 
продукти от риболов, както и 
размера на компенсацията в рамките 
на общото разпределение на средства 
по държави членки. Те следва също 
така да получат разрешение да 
коригират плановете си за 
компенсации, когато това е 
обосновано от променящите се 
условия.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 29 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29г) Държавите членки 
следва да определят размера на 
компенсацията на ниво, позволяващо 
подходящо компенсиране на 
допълнителните разходи, породени 
от специфичните неблагоприятни 
характеристики на най-
отдалечените региони. С цел да се 
избегне прекомерно компенсиране 
размерът следва да е пропорционален 



AD\1172852BG.docx 23/73 PE628.643v02-00

BG

на допълнителните разходи, които се 
покриват от помощта. За целта 
следва да се вземат предвид и други 
форми на публична интервенция, 
които оказват въздействие върху 
равнището на допълнителните 
разходи.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В рамките на споделеното 
управление следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за
опазването и възстановяването на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите в моретата и в 
крайбрежните региони. За тази цел 
следва да се предвиди подпомагане под 
формата на компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди и отпадъци в морето и за 
инвестиции в пристанищата за набавяне 
на подходящи съоръжения за приемане 
на такива уреди и отпадъци. 
Подпомагане следва да се предостави и 
за действията за постигане или 
поддържане на добро екологично 
състояние на морската среда и за 
изпълнение на мерките за 
пространствена защита в съответствие с 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (Рамкова 
директива за морска стратегия)11 и в 
съответствие с рамките за приоритетно 
действие, установени съгласно 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
(Директивата за местообитанията)12, за 
управлението, възстановяването и 
мониторинга на защитените зони по 
„Натура 2000“, както и за защитата на 
видовете съгласно Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на 

(30) В рамките на споделеното 
управление с 25% по линия на ЕФМДР 
трябва да се подпомагат опазването и 
възстановяването на биологичното
разнообразие и екосистемите в моретата 
и в крайбрежните региони. За тази цел 
следва да се предвиди подпомагане под 
формата на компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди и отпадъци в морето и за 
инвестиции в пристанищата за набавяне 
на подходящи съоръжения за приемане 
на такива уреди и отпадъци. 
Подпомагане следва да се предостави и 
за действията за постигане или 
поддържане на добро екологично 
състояние на морската среда и за 
изпълнение на мерките за 
пространствена защита в съответствие с 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (Рамкова 
директива за морска стратегия)11 и в 
съответствие с рамките за приоритетно 
действие, установени съгласно 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
(Директивата за местообитанията)12, за 
управлението, възстановяването и 
мониторинга на защитените зони по 
„Натура 2000“, както и за защитата на 
видовете съгласно Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
(Директива за птиците)13. В рамките на 
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Европейския парламент и на Съвета 
(Директива за птиците)13. В рамките на 
прякото управление подпомагане по 
линия на ЕФМДР следва да се 
предоставя за насърчаване на чистотата 
и доброто състояние на моретата и за 
изпълнение на европейската стратегия 
за пластмасите в кръговата икономика, 
предвидена в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 16 януари 2016 г.14, 
озаглавено „Европейска стратегия за 
пластмасите в кръговата икономика“, в 
съответствие с целта за постигане или 
поддържане на добро екологично 
състояние на морската среда.

прякото управление подпомагане по 
линия на ЕФМДР следва да се 
предоставя за насърчаване на чистотата 
и доброто състояние на моретата и за 
изпълнение на европейската стратегия 
за пластмасите в кръговата икономика, 
предвидена в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите от 16 януари 2016 г.14, 
озаглавено „Европейска стратегия за 
пластмасите в кръговата икономика“, в 
съответствие с целта за постигане или 
поддържане на добро екологично 
състояние на морската среда.

__________________ __________________

11 Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда, ОВ L 164, 
25.6.2008 г., стр. 19).

11 Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда, ОВ L 164, 
25.6.2008 г., стр. 19).

12 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

12 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

13 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7)

13 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7)

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 

(32) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
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стимулирането и устойчивото развитие 
на аквакултурите, включително на 
сладководните аквакултури, свързани с 
отглеждането на водни животни и 
растения за производство на храна и 
други суровини. В някои държави 
членки продължават да се прилагат 
сложни административни процедури —
например във връзка с достъпа до 
морско пространство или за издаване на 
разрешения — които затрудняват 
опитите на сектора да подобри 
репутацията и конкурентоспособността 
на продуктите от аквакултури. 
Подпомагането следва да бъде 
съобразено с многогодишните 
национални стратегически планове за 
аквакултурите, разработени въз основа 
на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За 
допустимо следва да се счита 
подпомагането, насочено по-конкретно 
към постигане на устойчивост на 
околната среда, инвестиции, иновации, 
придобиване на професионални умения, 
подобряване на условията на труд и 
компенсаторни мерки, осигуряващи 
жизненоважни услуги по управление на 
земята и природните ресурси. 
Допустими също така следва да бъдат 
действията в областта на общественото 
здравеопазване, схемите за застраховане 
на запасите от аквакултури, както и 
действията за защита на здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях. Подпомагането за производствени 
инвестиции обаче следва да се 
предоставя единствено чрез финансови 
инструменти и InvestEU, които биха 
оказали по-силно въздействие върху 
пазарите и съответно са по-подходящи 
за справяне на предизвикателствата, 
свързани с финансирането на сектора, в 
сравнение с безвъзмездните средства.

стимулирането и устойчивото развитие 
на аквакултурите, включително на 
сладководните аквакултури, свързани с 
отглеждането на водни животни и 
растения за производство на храна и 
други суровини. В някои държави 
членки продължават да се прилагат 
сложни административни процедури —
например във връзка с достъпа до 
морско пространство или за издаване на 
разрешения — които затрудняват
опитите на сектора да подобри 
репутацията и конкурентоспособността 
на продуктите от аквакултури. 
Подпомагането следва да бъде 
съобразено с многогодишните 
национални стратегически планове за 
аквакултурите, разработени въз основа 
на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За 
допустимо следва да се счита 
подпомагането, насочено по-конкретно 
към постигане на устойчивост на 
околната среда, инвестиции, иновации, 
придобиване на професионални умения, 
подобряване на условията на труд и 
компенсаторни мерки, осигуряващи 
жизненоважни услуги по управление на 
земята и природните ресурси. 
Допустими също така следва да бъдат 
действията в областта на общественото 
здравеопазване, схемите за застраховане 
на запасите от аквакултури, както и 
действията за защита на здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях. Тези сложни и тежки процедури 
следва да бъдат разгледани и 
опростени при спазване на всички 
стандарти, необходими за такива 
стопанства.

Изменение 25

Предложение за регламент



PE628.643v02-00 26/73 AD\1172852BG.docx

BG

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Важен фактор за наличието и 
качеството на продуктите от риболов и 
аквакултури е преработвателната 
промишленост. Следва да се предвиди 
възможност за подпомагане по линия на 
ЕФМДР за целенасочените инвестиции 
в тази промишленост, при условие че те 
допринасят за постигане на целите на 
общата организация на пазарите. 
Посоченото подпомагане следва да се 
предоставя единствено чрез 
финансови инструменти и InvestEU, 
но не и под формата на безвъзмездни 
средства.

(34) Важен фактор за наличието и 
качеството на продуктите от риболов и 
аквакултури е преработвателната 
промишленост. Следва да се предвиди 
възможност за подпомагане по линия на 
ЕФМДР за целенасочените инвестиции 
в тази промишленост, при условие че те 
допринасят за постигане на целите на 
общата организация на пазарите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Създаването на работни места в 
крайбрежните региони зависи от 
развитието на устойчива синя 
икономика под местно ръководство, 
благодарение на която е възможно 
обновяването на социалната структура 
на тези региони. Очаква се свързаните с 
океана сектори и услуги да постигнат 
по-добри резултатите в сравнение със 
световната икономика и да окажат 
важен принос за заетостта и растежа до 
2030 г. Устойчивият растеж на синята 
икономика зависи от иновациите и 
инвестициите както в новите сфери на 
стопанска дейност, свързани с морето, 
така и в биоикономиката —
включително в модели на устойчив
туризъм, енергия от възобновяеми 
океански източници, иновативно и 
авангардно корабостроене и нови 
пристанищни услуги, които могат да 
създадат работни места и да стимулират 

(35) Създаването на работни места в 
крайбрежните региони, и по-специално 
на островите, зависи от развитието на 
устойчива синя икономика под местно 
ръководство, благодарение на която е 
възможно обновяването на социалната 
структура на тези региони. Очаква се 
свързаните с морето и океана сектори и 
услуги да постигнат по-добри 
резултатите в сравнение със световната 
икономика и да окажат важен принос за 
заетостта и растежа до 2030 г. 
Устойчивият растеж на синята 
икономика зависи от иновациите и 
инвестициите както в новите сфери на 
стопанска дейност, свързани с морето, 
така и в биоикономиката —
включително в модели на устойчив 
туризъм, енергия от възобновяеми 
океански източници, иновативно и 
авангардно корабостроене и нови 
пристанищни услуги, които могат да 
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местното развитие. Макар публичните 
инвестиции в устойчивата синя 
икономика да следва да бъдат широко 
заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР 
следва да бъде насочен конкретно към 
създаването на благоприятстващи 
условия за развитието на устойчива 
синя икономика и за премахването на 
пречките, така че да се улеснят 
инвестициите и развитието на нови 
пазари и технологии или услуги. 
Подпомагането за развитието на 
устойчивата синя икономика следва да 
се осъществява чрез споделено, пряко и 
непряко управление.

създадат работни места и да стимулират 
местното развитие. Макар публичните 
инвестиции в устойчивата синя 
икономика да следва да бъдат широко 
заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР 
следва да бъде насочен конкретно към 
създаването на благоприятстващи 
условия за развитието на устойчива 
синя икономика и за премахването на 
пречките, така че да се улеснят 
инвестициите и развитието на нови 
пазари и технологии или услуги. 
Подпомагането за развитието на 
устойчивата синя икономика следва да 
се осъществява чрез споделено, пряко и 
непряко управление.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 35 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Необходими са 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. Значението 
на модернизирането на морския 
сектор и сектора на рибарството и 
ролята на иновациите в това 
отношение изисква преразглеждане 
на разпределението на финансови 
средства за професионално обучение в 
рамките на ЕФМДР.

Обосновка

В изменението се припомнят членове 25 и 27 от становището на комисията по рибно 
стопанство 2017/2052 (INI) относно нуждата от отпускане на средства в рамките 
на ЕФМДР, предназначени по-специално за обучението на настоящи и нови работници 
в тези сектори, без възрастови ограничения, но с конкретната цел за подобряване на 
икономическата и екологичната устойчивост на риболовните дейности.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 35 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35б) Инвестирането в човешкия 
капитал също е изключително важно 
за повишаването на 
конкурентоспособността и 
икономическите резултати от 
риболовните и морските дейности. 
Ето защо ЕФМДР следва да 
подпомага консултантските услуги, 
сътрудничеството между учени и 
рибари, професионалното обучение и 
ученето през целия живот, и следва 
да насърчава разпространението на 
знания, да способства за подобряване 
на общите резултати и 
конкурентоспособност на 
операторите и да насърчава 
социалния диалог. Като признание за 
ролята им в рибарските общности 
при определени условия на съпрузите 
и партньорите на семейни начала на 
самостоятелно заетите рибари също 
следва да се предоставя подпомагане 
за професионално обучение, учене през 
целия живот, разпространение на 
знания и създаването на мрежи от 
контакти, което допринася за 
професионалното им развитие.

Обосновка

С изменението се възстановява съображение 31 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., което е насочено към 
насърчаването на човешкия капитал. По-специално за крайбрежните общности, 
които зависят от риболовни дейности, е от първостепенно значение да могат да 
насърчават приобщаването на нови квалифицирани работници.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В рамките на прякото и 
непрякото управление ЕФМДР следва 
да бъде насочен към създаването на 
благоприятстващи условия за 
развитието на устойчива синя 
икономика посредством насърчаването 
на интегрирано управление на морската 
политика, подобряване на трансфера и 
внедряването на научните изследвания, 
иновациите и технологиите в 
устойчивата синя икономика, 
подобряване на уменията в морския 
сектор, увеличаване на осведомеността 
по отношение на океаните и обмена на 
социално-икономически данни за 
устойчивата синята икономика, 
насърчаване на нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата 
синя икономика, както и разработване 
на проектни механизми и иновативни 
финансови инструменти. При 
изпълнението на действията във връзка 
с посочените области следва да се 
подходи с необходимото внимание към 
най-отдалечените региони.

(38) В рамките на прякото и 
непрякото управление ЕФМДР следва 
да бъде насочен към създаването на 
благоприятстващи условия за 
развитието на устойчива синя 
икономика посредством насърчаването 
на интегрирано управление на морската 
политика, подобряване на трансфера и 
внедряването на научните изследвания, 
иновациите и технологиите в 
устойчивата синя икономика, 
подобряване на уменията в морския 
сектор, увеличаване на осведомеността 
по отношение на моретата и океаните 
и обмена на социално-икономически 
данни за устойчивата синята икономика, 
насърчаване на нисковъглеродна и 
устойчива на изменението на климата 
синя икономика, както и разработване 
на проектни механизми и иновативни 
финансови инструменти. При 
изпълнението на действията във връзка 
с посочените области следва да се 
подходи с необходимото внимание към 
най-отдалечените региони.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Целите и действията на 
ЕФМДР следва да бъдат съгласувани с 
международните и регионалните 
процеси в Съюза за управление на 
моретата, като например 
Споразумението за създаване на 
Генералната комисия по рибарство в 
Средиземно море („Споразумение за 
GFCM“). С това споразумение се 
предоставя подходяща рамка за 
многостранно сътрудничество с цел 
насърчаване на развитието, 
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опазването, рационалното управление 
и най-доброто оползотворяване на 
живите морски ресурси в Средиземно 
море и Черно море на равнища, които 
са считани за устойчиви, и при нисък 
риск от загиване.

Обосновка

В изменението се взема под внимание настоящото предложение на Комисията, което 
има за цел транспониране в правото на Съюза на редица мерки, приети от 
Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на годишните ѝ 
заседания през 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се увеличи прозрачността 
по отношение на използването на 
средствата на Съюза и тяхното добро 
финансово управление, по-специално 
засилването на публичния контрол 
върху използваните средства, в 
съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] на 
специален уебсайт в съответната 
държава членка следва да се публикува 
определена информация относно 
операциите, финансирани по линия на 
ЕФМДР. При публикуването на такава 
информация от страна на държавата 
членка трябва да се спазват правилата за 
защита на личните дати, установени в 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета24 .

(48) За да се увеличи прозрачността 
по отношение на използването на 
средствата на Съюза и тяхното добро 
финансово управление, по-специално 
засилването на публичния контрол 
върху използваните средства, в 
съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] на 
специален уебсайт в съответната 
държава членка следва да се публикува 
информация относно операциите, 
финансирани по линия на ЕФМДР. При 
публикуването на такава информация от 
страна на държавата членка трябва да се 
спазват правилата за защита на личните 
дати, установени в Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета24 .

_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
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относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „устойчива синя икономика“ 
означава всички секторни и 
междусекторни икономически дейности 
в рамките на единния пазар, които са 
свързани с океаните, моретата, 
крайбрежните региони и вътрешните 
водоеми, обхващащи най-отдалечените 
региони на Съюза и държавите без излаз 
на море, включително 
нововъзникващите сектори и 
непазарните стоки и услуги, и които са в 
съответствие със законодателството на 
Съюза в областта на околната среда.

(15) „устойчива синя икономика“ 
означава всички секторни и 
междусекторни икономически дейности 
в рамките на единния пазар, които са 
свързани с океаните, моретата, 
крайбрежните региони и вътрешните 
водоеми, обхващащи островните и
най-отдалечените региони на Съюза и 
държавите без излаз на море, 
включително нововъзникващите 
сектори и непазарните стоки и услуги, и 
които са в съответствие със 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) насърчаване на устойчивото 
рибарство и опазването на морските 
биологични ресурси;

(1) насърчаване на устойчивото 
рибарство, защитата, 
възстановяването и опазването на 
морските биологични ресурси;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) принос за продоволствената 
сигурност в Съюза чрез конкурентни и 
устойчиви аквакултури и пазари;

(2) принос за продоволствената 
сигурност в Съюза чрез екологични 
аквакултури и устойчиви и отговорни в 
социален план пазари, като се вземат 
под внимание критериите за опазване 
на околната среда;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) създаване на предпоставки за 
растеж на устойчивата синя икономика 
и стимулиране на проспериращи 
крайбрежни общности;

(3) създаване на предпоставки за 
растеж на устойчивата синя икономика и 
стимулиране на просперитет и опазване 
на крайбрежните общности, по-
специално на най-отдалечените 
региони, като се обърне дължимото 
внимание на социално-икономическите 
аспекти и при пълно спазване на 
целите на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) повишаване на ефективността на 
международното управление на океаните 
и създаване на предпоставки за 
безопасността, сигурността, чистотата и 
устойчивото стопанисване на моретата и 
океаните.

(4) повишаване на ефективността на 
международното управление на океаните 
и на регионалните процеси в Съюза за 
управлението на моретата с цел 
създаване на предпоставки за 
безопасността, сигурността, чистотата и 
устойчивото стопанисване на моретата и 
океаните. 
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по линия на ЕФМДР 
трябва да допринася за постигането на 
целите на Съюза, свързани с околната 
среда, и за смекчаването на последиците 
от изменението на климата и 
адаптирането към него. Проследяването 
на този принос се извършва в 
съответствие с методиката, посочена в 
приложение IV.

Подпомагането по линия на ЕФМДР 
трябва да допринася в пълна степен за 
постигането на целите на Съюза, свързани 
с околната среда, и за смекчаването на 
последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него. Проследяването 
на този принос се извършва в 
съответствие с методиката, посочена в 
приложение IV.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Най-отдалечени региони

Всички разпоредби на настоящия 
регламент трябва да отчитат 
специфичните ограничения, признати 
в член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на ЕФМДР за периода 
2021—2027 г. е 6 140 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на ЕФМДР за периода 
2021—2027 г. е 6 867 000 000 EUR по 
постоянни цени за 2018 г. (т.е. 
7 739 176 524 EUR по текущи цени). 
Най-малко 25% от тези средства се 
разпределят за приоритет 1, 



PE628.643v02-00 34/73 AD\1172852BG.docx

BG

определен в член 4, параграф 1, точка 
1 от настоящия регламент.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Частта от финансовия пакет при 
споделено управление, както е посочено 
в дял II, възлиза на 5 311 000 000 EUR 
по текущи цени в съответствие с 
годишното разпределение, определено в 
приложение V.

1. Частта от финансовия пакет при 
споделено управление, както е посочено 
в дял II, възлиза на 5 939 794 375 EUR 
по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 
6 694 261 648 EUR по текущи цени) в 
съответствие с годишното 
разпределение, определено в 
приложение V.

Обосновка

Следва да се запазят бюджетът на предходния фонд, както и същият дял, 
предоставян при споделено управление и при пряко управление. При изчисляването се 
взема под внимание становището на комисията по бюджети.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За операциите, осъществявани 
в най-отдалечените региони, всяка 
съответна държава членка 
разпределя в рамките на полученото 
от нея финансово подпомагане от 
Съюза, определено в приложение V, 
най-малко следните средства:

заличава се

а) 102 000 000 EUR за Азорските 
острови и остров Мадейра;

б) 82 000 000 EUR за Канарските 
острови;

в) 131 000 000 EUR за Гваделупа, 
Френска Гвиана, Мартиника, Майот, 
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Реюнион и Сен Мартен.

Обосновка

Всички разпоредби относно НОР са групирани в нова глава 5а.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компенсацията, посочена в 
параграф 21, не може да надхвърля 
50% от всяка от сумите, посочени в 
параграф 2, букви а), б) и в).

заличава се

Обосновка

Всички разпоредби относно НОР са групирани в нова глава 5а.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Частта от финансовия пакет при 
пряко и непряко управление, посочен в 
дял III, възлиза на 829 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Частта от финансовия пакет при 
пряко и непряко управление, посочен в 
дял III, възлиза на 927 149 225 EUR по 
постоянни цени за 2018 г. 
(1 044 914 876 EUR по текущи цени).

Обосновка

Следва да се запазят бюджетът на предходния фонд, както и същият дял, 
предоставян при споделено управление и при пряко управление. При изчисляването се 
взема под внимание становището на комисията по бюджети.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подготовката, мониторинга и 
оценката на споразуменията за 
партньорство в областта на 
устойчивото рибарство и участието 
на Съюза в регионални организации за 
управление на рибарството;

б) подготовката, мониторинга и 
оценката на участието на Съюза в 
регионални организации за управление 
на рибарството;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] всяка държава членка 
изготвя единна програма за изпълнение 
на приоритетите, посочени в член 4.

1. В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 
определяне на общоприложими 
разпоредби] всяка държава членка 
изготвя единна национална програма
и/или регионални оперативни 
програми за изпълнение на 
приоритетите, посочени в член 4.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо — плановете 
за действие за най-отдалечените 
региони, посочени в параграф 4.

в) когато е приложимо — плановете 
за действие за най-отдалечените 
региони, посочени в член 29б.

Обосновка

Всички разпоредби относно НОР са групирани в нова глава 5а.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато е приложимо –
регионалната оперативна програма за 
органите на поднационално равнище, 
отговорни за рибарството и 
морското дело.

Обосновка

Предоставянето на възможност на държавите членки да разработват по свое 
желание регионални оперативни програми като част от националните програми за 
съответните региони в тази област ще позволи по-интелигентно разходване на 
средствата и изготвянето на стратегии за регионална специализация в рамките на 
финансовия пакет за ЕФМДР.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на своите програми 
съответните държави членки изготвят 
планове за действие за всеки от най-
отдалечените си региони, посочени в 
член 6, параграф 2, като тези планове 
съдържат:

4. В рамките на своите програми 
съответните държави членки, 
съвместно със съответните органи и 
заинтересованите страни на тяхна 
територия, изготвят планове за 
действие за всеки от регионите си, 
включително най-отдалечените
региони, посочени в член 6, параграф 2, 
като тези планове съдържат:

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стратегия за устойчивата а) стратегия за устойчивата 
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експлоатация на рибните ресурси и 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика;

експлоатация на рибните ресурси и 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика, като същевременно 
се води борба срещу морските 
отпадъци и се насърчават воденото 
от общностите местно развитие 
(ВОМР) и местните групи за 
действие в областта на рибарството 
(МГДОР);

Обосновка

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и местните групи за действие в 
областта на рибарството (МГДОР) следва да се запазят като основен елемент, а 
финансирането им трябва да бъде увеличено, тъй като те подпомагат местните 
риболовни общности при справянето с предизвикателствата на най-близкото за тези 
общности равнище, като се използват познанията на местните заинтересовани 
страни за разрешаване на местните проблеми.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията разработва анализи за 
всеки морски басейн, в които се 
набелязват общите преимущества и 
недостатъци на съответния басейн във 
връзка с постигането на целите на 
ОПОР, посочени в член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. Когато е 
приложимо, в тези анализи се вземат 
под внимание съществуващите 
стратегии за морските басейни и 
макрорегионални стратегии.

5. Комисията разработва анализи за 
всеки морски басейн, в които се 
набелязват общите преимущества и 
недостатъци на съответния басейн във 
връзка с постигането на целите на 
ОПОР, посочени в член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. В тези анализи се 
вземат под внимание съществуващите 
стратегии за морските басейни и 
макрорегионални стратегии.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните разпоредби, 3. Националните разпоредби, 
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предвиждащи публично финансиране, 
което надхвърля предвиденото в 
разпоредбите на настоящия регламент 
относно плащанията, посочени в 
параграф 2, се уреждат в тяхната цялост 
въз основа на параграф 1.

предвиждащи публично финансиране, 
което надхвърля предвиденото в 
разпоредбите на настоящия регламент 
относно плащанията, посочени в 
параграф 2, се уреждат в тяхната цялост 
въз основа на параграф 1, освен ако в 
настоящия регламент е предвидено 
друго.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) изграждане на нови пристанища, 
нови кейове за разтоварване или нови 
рибни борси;

з) изграждане на нови пристанища, 
нови кейове за разтоварване или нови 
рибни борси, освен ако в настоящия 
регламент е предвидено друго;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква к a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) тралиране на морското дъно 
отвъд 200 метра дълбочина или всяка 
друга дейност, която допринася за 
трайното унищожаване на морската 
и крайбрежната екосистема.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по настоящата 
глава трябва да допринася за постигане 
на заложените в ОПОР икономически и 
социални цели и на целите в областта на 
заетостта и околната среда, определени 

1. Подпомагането по настоящата 
глава трябва изцяло да допринася за 
постигане на заложените в ОПОР 
икономически и социални цели и на 
целите в областта на заетостта и 
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в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. околната среда, определени в член 2 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да 
насърчава социалния диалог между 
страните.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) улесняване на достъпа до 
кредитиране, застрахователни и 
финансови инструменти, без да се 
изключва необходимостта от 
предоставяне на безвъзмездни 
средства;

Обосновка

Въвеждат се допълнителни области, за които се счита, че са от съществено 
значение за развитието на дребномащабния крайбрежен риболов.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел да се намали 
административната тежест за 
дребномащабните крайбрежни 
рибари, в плана за действие се взема 
под внимание възможността за 
опростен формуляр на единното 
заявление за мерките по ЕФМДР или 
предишното съществуване на 
опростен формуляр на единното 
заявление на регионално или 
национално равнище.

Обосновка

За разлика от риболовните предприятия дребномащабните рибари са основно лица, 
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които не разполагат с административния капацитет да се справят своевременно с 
административните задължения. Опростеният формуляр на единното заявление ще 
подобри значително шансовете им за достъп до финансиране.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) първото придобиване на 
риболовен кораб от млад рибар, който 
към момента на подаване на 
заявлението все още не е навършил 40
години и е работил най-малко пет
години като рибар или е придобил 
подходяща професионална 
квалификация;

a) първото придобиване на 
риболовен кораб от млад рибар, който 
към момента на подаване на 
заявлението все още не е навършил 
40 години и е работил най-малко три
години като рибар или е придобил 
подходяща професионална 
квалификация;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) нови екологосъобразни и 
енергийноефективни 
инфраструктури, като например нови 
рибни борси или пристанищни 
приемни съоръжения;

Обосновка

Новата устойчива инфраструктура може да се превърне в екологосъобразен 
притегателен център за предприятията, свързани с риболовните дейности (като 
например туристически информационни центрове, ресторанти, съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци, както и за нежелан улов).

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) с оглед на повишаването на 
екологичната им устойчивост и 
енергийна ефективност –
екологосъобразното реновиране и 
възстановяване на стари сгради и 
инфраструктури, при условие че 
дейността е пряко свързана с 
риболовната дейност;

Обосновка

Безстопанствените промишлени обекти или изоставените малки села могат да 
разполагат с инфраструктура, която може да се превърне в екологосъобразен 
притегателен център за предприятията, свързани с риболовните дейности (като 
например туристически информационни центрове, ресторанти, съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци, както и за нежелан улов).

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Корабите, посочени в параграф 1, 
трябва да бъдат оборудвани за морски 
риболов и да са на възраст между 5 и 30 
години.

2. Корабите, посочени в параграф 1, 
трябва да бъдат оборудвани за морски 
риболов и да са на възраст под 30 
години.

Обосновка

Помощта за придобиването на нови кораби следва да предоставя възможност за 
обновяването на флотовете с по-ергономични, по-безопасни и по-ефективни от гледна 
точка на разхода на гориво кораби, без да се увеличава риболовното усилие.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. (нов)
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Подпомагането, посочено в 
параграф 1, буква в), може да се 
предоставя само ако може да се 
докаже, че новата инфраструктура 
ще повиши стойността и 
качеството на продуктите и 
устойчивостта на всички флотове, 
без да се увеличава риболовният 
капацитет и в съответствие с 
целите на общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР).

Обосновка

Това няма да увеличи риболовния капацитет в съответствие с целите на ОПОР. При 
все това от съществено значение е подпомагането на установяването на младите 
рибари, укрепването на усилията за справяне с изменението на климата, 
повишаването на безопасността на борда и удовлетворяването на потребностите по 
отношение на обновяването на флота.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. (нов)

Подпомагането, посочено в 
параграф 1, буква в), може да се 
предоставя само ако може да се 
докаже, че старата инфраструктура 
ще бъде обновена или възстановена с 
цел насърчаване на диверсификацията 
на приходите, при условие че 
дейността е пряко свързана с 
риболовната дейност.

Обосновка

Безстопанствените промишлени обекти или изоставените малки села могат да 
разполагат с инфраструктура, която може да се превърне в екологосъобразен 
притегателен център за предприятията, свързани с риболовните дейности (като 
например туристически информационни центрове, ресторанти, съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци, както и за нежелан улов).
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) риболовният кораб да е 
регистриран като действащ и да е 
извършвал риболовни дейности в 
морето в продължение на най-малко 120
дни през всяка от последните три 
календарни години, предшестващи 
годината на подаване на заявлението за 
подпомагане;

в) риболовният кораб да е 
регистриран като действащ и да е 
извършвал риболовни дейности в 
морето в продължение на най-малко 
средно 90 дни през всяка от последните 
две календарни години, предшестващи 
годината на подаване на заявлението за 
подпомагане;

Обосновка

Параметърът за среден брой дни съответства в по-голяма степен на спецификата на 
дребномащабния крайбрежен риболов, тъй като той е силно зависим от 
метеорологичните условия и от извънредни ситуации (разливи, лепкави вещества и 
др.). В различните години разликите между работните дни може да бъдат много 
големи

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕФМДР може да подпомага 
предприятия, занимаващи се с 
рибарство и аквакултури, за да им 
помогне да получат достъп до 
инструменти за управление на риска, 
например стимули, свързани със 
застрахователни полици или взаимни 
фондове, което да им позволи да 
покрият загубите си, причинени от 
едно или повече от следните 
събития:

a) природни бедствия в 
съответствие с разпоредбите, 
установени със създаването на фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз;
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б) неблагоприятни значими 
метеорологични явления;

в) внезапни промени в качеството 
и количеството на водата, за които 
операторът не носи отговорност;

г) болести при аквакултурите 
или повреда или унищожаване на 
производствени съоръжения, за които 
операторът не носи отговорност;

д) разходи за спасяване на рибари 
или риболовни кораби, при възникване 
на произшествия в морето докато те 
извършват риболов.

Обосновка

Подобно на селскостопанския сектор се въвежда подпомагане от ЕФМДР за 
инструменти за управление на риска, като например стимули, свързани със 
застрахователни полици или взаимни фондове, като конкретните причини се 
посочват в самия параграф.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ЕФМДР може да подпомага 
действия за насърчаване на социален 
диалог между заинтересованите лица, 
и по-специално изброените по-долу 
действия, ако се осъществяват от 
синдикати и работодателски 
организации, които са подписали 
национални колективни трудови 
договори:

a) обучение на млади 
предприемачи в сферата на 
рибарството;

б) повишаване на 
квалификацията и развиване на 
уменията за устойчив риболов;

в) повишаване на 
информираността за добрите 
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практики в сферата на риболова и 
опазването на биологичното 
разнообразие;

г) сигурност и безопасност на 
живота в морето;

д) осигуряване на здравословни и 
безопасни условия за работниците на 
борда.

Обосновка

Освен опазването на околната среда, програмите по ЕФМДР трябва да обхваща и 
социалното измерение на риболова.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. ЕФМДР може да подпомага 
предприятия, занимаващи се с 
рибарство и аквакултури, за да им 
помогне да получат достъп до 
инструменти за управление на риска, 
например стимули, свързани със 
застрахователни полици или взаимни 
фондове, което да им позволи да 
покрият загубите си, причинени от 
едно или повече от следните 
събития:

a) природни бедствия;

б) неблагоприятни климатични 
явления;

в) внезапни промени в качеството 
и количеството на водата, за които 
операторът не носи отговорност;

г) болести при аквакултурите 
или повреда или унищожаване на 
производствени съоръжения, за които 
операторът не носи отговорност;

д) разходи за спасяване на рибари 
или риболовни кораби, при възникване 
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на произшествия в морето докато те 
извършват риболов.

Обосновка

По примера на селскостопанския сектор, се предлага да се позволи използването на 
подпомагане от ЕФМДР за инструменти за управление на риска, например стимули за 
сключване на застрахователни полици или участие във взаимни фондове, което да 
осигури покритие на причините, посочени в букви а) до д).

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) търговската дейност на 
съответния кораб да е била прекратена в 
продължение на най-малко 90
последователни дни; 

a) търговската риболовна дейност 
на съответния кораб да е била 
прекратена в продължение на най-малко 
30 последователни дни; 

Обосновка

Кораб, който не осъществява дейност в продължение на 90 последователни дни и 
изгуби 30% от своя оборот, не би могъл да се възстанови икономически от подобно 
събитие.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономическите загуби в 
резултат от преустановяването да 
възлизат на повече от 30 % от годишния 
оборот на съответното предприятие, 
изчислени на базата на средния оборот 
на предприятието за предходните три 
календарни години.

б) икономическите загуби в 
резултат от преустановяването да 
възлизат на повече от 30% от годишния 
оборот на съответното предприятие, 
изчислени на базата на средния оборот 
на предприятието за предходната 
календарна година.
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Обосновка

Условията, свързани с дейността на корабите или моряците в продължение на 
предходните 3 години, са неприемливи. В тях не се включват корабите и морските 
лица, стартиращи своята дейност, а оттам и предприятията, чието финансово 
равновесие е най-нестабилно.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) собственици на риболовните 
кораби, които са регистрирани като 
действащи и са извършвали риболовни 
дейности в морето в продължение на 
най-малко 120 дни през всяка от 
последните три календарни години, 
предшестващи годината на подаване на 
заявлението за подпомагане; или

a) собственици на риболовните 
кораби, които са регистрирани като 
действащи и са извършвали риболовни 
дейности в морето в продължение на 
най-малко средно 90 дни през всяка от 
последните две календарни години, 
предшестващи годината на подаване на
заявлението за подпомагане; или

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) рибари, които са работили в 
морето в продължение на най-малко 120
дни през всяка от последните три
календарни години, предшестващи 
годината на подаване на заявлението за 
подпомагане, на борда на риболовен 
кораб на Съюза, засегнат от 
извънредното преустановяване.

б) рибари, които са работили в 
морето в продължение на най-малко 90
дни през всяка от последните две
календарни години, предшестващи 
годината на подаване на заявлението за 
подпомагане, на борда на риболовен 
кораб на Съюза, засегнат от 
извънредното преустановяване.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a

Насърчаване на човешкия капитал, 
създаването на работни места и 

социалния диалог

1. С цел насърчаване на човешкия 
капитал, създаването на работни 
места и социалния диалог ЕФМДР 
може да подпомага:

a) професионалното обучение, 
ученето през целия живот, 
съвместните проекти, 
разпространението на знания в 
икономическата, техническата, 
регулаторната и научната област и 
на иновативни практики, както и 
придобиването на нови 
професионални умения, свързани по-
специално с устойчивото управление 
на морските екосистеми, хигиената, 
здравето, безопасността, 
дейностите в морския сектор, 
иновациите и предприемачеството;

б) създаването на мрежи от 
контакти и обмена на опит и добри 
практики между заинтересованите 
страни, включително между 
организациите, насърчаващи равните 
възможности за мъжете и жените, 
насърчаване на ролята на жените в 
рибарските общности и насърчаване 
на по-слабо представените групи, 
които извършват дребномащабен 
крайбрежен риболов или риболов от 
брега;

в) социалния диалог на 
равнището на Съюза и на национално, 
регионално и местно равнище с 
участието на рибари, социални 
партньори и други заинтересовани 
страни.

2. Подпомагането по параграф 1 
може да се предоставя и на съпрузите 
на самостоятелно заети рибари или, 
когато и доколкото са признати от 
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националното право, на партньорите 
на семейни начала на самостоятелно 
заети рибари при условията, 
предвидени в член 2, буква б) от 
Директива 2010/41/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (1).

3. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) може да се предоставя за 
максимален срок от две години за 
обучението на лица под 40-годишна 
възраст, признати от съответната 
държава членка за безработни 
(наричани по-долу „стажанти“). 
Подпомагането е само за лица, които 
се обучават на борда на кораб за 
дребномащабен крайбрежен риболов, 
собственост на професионален рибар, 
като за целта стажантът и 
собственикът на кораба са сключили 
официален договор, който е признат 
от съответната държава членка, 
като включва курсове за устойчиви 
риболовни практики и опазване на 
морските биологични ресурси по 
смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013.

4. Подпомагането по параграф 3 
се предоставя на професионални 
рибари за покриване на заплатата на 
стажанта и свързаните с това 
разходи и се изчислява в 
съответствие с член 67, параграф 5 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, като 
се взема предвид икономическото 
положение и стандартът на живот в 
съответната държава членка. Това 
подпомагане не може да надвишава 
максималния размер от 40 000 EUR на 
бенефициер през програмния период.

Обосновка

С изменението се възстановява член 29 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., насочен към насърчаването на човешкия 
капитал. По-специално за крайбрежните общности, които зависят от риболовни 
дейности, е от първостепенно значение да могат да насърчават приобщаването на 
нови квалифицирани работници.
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събиране и обработване на данни за 
управление на рибарството и за научни 
цели

Събиране, обработване и
разпространение на данни за 
управление на рибарството и за научни 
цели

Обосновка

Разпространението е от все по-съществено значение, за да се предостави 
възможност на участниците на местно равнище и на работниците в сектора на 
рибарството да участват в процеса на използване на ЕФМДР.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
събирането, управлението и
използването на данни за научни цели, 
както е предвидено в член 25, параграфи
1 и 2 и в член 27 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложено по-подробно в 
Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на 
националните работни планове, 
посочени в член 6 от Регламент (ЕС)
2017/1004.

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
събирането, управлението, 
обработването, използването и 
разпространението на данни за 
управлението на рибарството и 
аквакултурите и за научни цели, както 
е предвидено в член 25, параграфи 1 и 2 
и в член 27 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложено по-подробно в 
Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на 
националните работни планове, 
посочени в член 6 от Регламент 
(ЕС) 2017/1004.

Обосновка

Разпространението е от все по-съществено значение, за да се предостави 
възможност на участниците на местно равнище и на работниците в сектора на 
рибарството да участват в процеса на използване на ЕФМДР.
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се

Компенсация за допълнителни 
разходи в най-отдалечените региони 
за продукти от риболов и 
аквакултури

1. Подпомагане по линия на ЕФМДР 
може да се предоставя под формата 
на компенсация за допълнителни 
разходи, направени от бенефициерите 
във връзка с риболова, отглеждането, 
преработването и предлагането на 
пазара на определени продукти от 
риболов и аквакултури от най-
отдалечените региони, посочени в 
член 6, параграф 2.

2. В съответствие с критериите, 
определени съгласно параграф 7, всяка 
заинтересована държава членка 
изготвя по отношение на посочените 
в параграф 1 региони списък с 
продукти от риболов и аквакултури и 
количествата на тези продукти, за 
които е допустимо предоставянето 
на компенсация.

3. При изготвянето на списъка и 
определянето на количествата, 
посочени в параграф 2, държавите 
членки вземат под внимание всички 
съотносими фактори — по-специално 
необходимостта да се гарантира 
съвместимостта на компенсацията с 
правилата на ОПОР.

4. Не може да се предоставя 
компенсация за продукти от риболов 
и аквакултури, които са:

a) уловени от кораби на трети 
държави, с изключение на 
риболовните кораби, плаващи под 
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знамето на Венесуела и извършващи 
дейност във водите на Съюза в 
съответствие с Решение (ЕС) 
2015/1565 на Съвета31;

б) уловени от риболовни кораби на 
Съюза, които не са регистрирани в 
пристанище в някой от регионите, 
посочени в параграф 1;

в) внесени от трети държави.

5. Параграф 4, буква б) не се прилага, 
ако наличният капацитет на 
преработвателната промишленост в 
съответния най-отдалечен регион 
превишава количеството на 
доставените суровини.

6. С цел да се избегне 
свръхкомпенсацията, при 
компенсацията, изплащана на 
бенефициерите, които извършват 
посочените в параграф 1 дейности в 
най-отдалечените региони или които 
притежават кораб, регистриран в 
пристанище в тези региони, трябва 
да се вземе предвид следното:

a) за всеки продукт или категория 
продукти от риболов или аквакултури 
— допълнителните разходи в 
резултат на специфичните 
неблагоприятни характеристики на 
съответните региони; и

б) всяка друга форма на публична 
интервенция, която оказва 
въздействие върху равнището на 
допълнителните разходи.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 52 за 
определяне на критериите за 
изчисляване на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичните неблагоприятни 
характеристики на засегнатите 
региони.

_________________
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31 Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета 
от 14 септември 2015 г. за одобряване 
от името на Европейския съюз на 
декларация относно предоставянето 
на възможности за риболов във 
водите на ЕС на риболовни кораби, 
плаващи под знамето на Боливарска 
република Венесуела в 
изключителната икономическа зона 
към брега на Френска Гвиана (ОВ L 
244, 14.9.2015 г., стр. 55).

Обосновка

Всички разпоредби относно НОР са групирани в нова глава 5а.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди и отпадъци в морето;

a) компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди, отпадъци в морето, а също и за 
събирането на саргасови водорасли в 
засегнатите най-отдалечени региони;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в пристанищата за 
набавяне на подходящи съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди 
и отпадъци, събрани в морето;

б) инвестиции в пристанищата за 
набавяне на подходящи съоръжения за 
приемане на изгубени риболовни уреди 
и отпадъци, както и на нежелания 
улов, посочен в член 15 от Регламент 
(ЕС) 1380/2013, събрани в морето;
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дейности за отстраняване на 
замърсяването, най-вече на 
пластмасовите отпадъци, в 
пристанищни, крайбрежни и 
риболовни зони в Съюза.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) защита на видовете по силата на 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО в съответствие с рамките за 
приоритетно действие, установени 
съгласно член 8 от Директива 
92/43/ЕИО.

е) защита на видовете по силата на 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО в съответствие с рамките за 
приоритетно действие, установени 
съгласно член 8 от Директива 
92/43/ЕИО, и защитата на всички 
видове, защитени от CITES 
(Конвенция по международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора) и/или 
включени в Червената книга на 
МСОП (Международен съюз за 
опазване на природата).

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производствените инвестиции за 
аквакултури съгласно настоящия член 
могат да бъдат подпомагани 
единствено чрез финансовите
инструменти, предвидени в член 52 от 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 

3. Производствените инвестиции за 
аквакултури съгласно настоящия член 
могат да бъдат подпомагани чрез 
безвъзмездни средства или финансови
инструменти, предвидени в член 52 от 
Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за 
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определяне на общоприложими 
разпоредби], и чрез InvestEU в 
съответствие с член 10 от посочения 
регламент.

определяне на общоприложими 
разпоредби], и чрез InvestEU в 
съответствие с член 10 от посочения 
регламент.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за действия, 
допринасящи за постигането на целите 
на общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, 
предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложена по-подробно в 
Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може 
също да се предоставя за действия, с 
които се насърчават предлагането на 
пазара, качеството и добавената 
стойност на продуктите от риболов 
и аквакултури.

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за действия, 
допринасящи за постигането на целите 
на общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, 
предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложена по-подробно в 
Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Обосновка

Текстът е преместен в следващия параграф, който се отнася за дейностите за 
предлагане на пазара.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) ЕФМДР подпомага действия, с 
които се насърчават предлагането на 
пазара, качеството и добавената 
стойност на продуктите от риболов 
и аквакултури. По-специално 
подпомагането по линия на ЕФМДР 
се предоставя за дейности за 
предлагане на пазара на устойчив 
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риболовен туризъм, които имат 
добавена стойност по отношение на 
създаването на заетост, 
диверсификацията на приходите и 
развитието на туристически и 
стопански дейности.

Обосновка

Новият ЕФМДР следва да подпомага любителския риболов с оглед на значението, 
което той може да има по отношение на създаването на работни места и 
икономическото развитие за дребномащабния риболов и крайбрежните общности.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б

Мрежа за статистическа 
информация за аквакултурите

1. ЕФМДР може да подпомага 
събирането, управлението и 
използването на данни за 
управлението на аквакултурите, 
както е предвидено в член 34, 
параграф 1, букви а) и д), параграф 5 и 
член 35, параграф 1, буква г) от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, с оглед 
на създаването на Мрежа за 
статистическа информация за 
аквакултурите (ASIN-RISA) и 
национални работни планове за 
прилагането ѝ.

2. Чрез дерогация от член 2 
подпомагането, посочено в 
параграф 1, може да се предоставя и 
за операции, извършвани извън 
територията на Съюза.

3. Комисията приема актове за 
изпълнение за определянето на
правила във връзка с процедурата, 
формата и графика за създаването на 
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RISA, посочени в параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 53, 
параграф 2.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение, с които да одобрява или 
изменя националните работни 
планове, посочени в параграф 1, в срок 
до 31 декември в годината, 
предхождаща годината, считано от 
която трябва да се прилага 
съответният работен план.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя и за 
инвестиции за иновациите при 
преработването на продукти от 
риболов и аквакултури, както и 
насърчаването на партньорство 
между организациите на 
производителите и научните 
субекти.

Обосновка

Иновационните нужди при третирането на продуктите от риболов и аквакултури са 
реални, например за да се насърчи цифровият туризъм и риболовният туризъм. Тази 
цел обаче не е изрично посочена в член 35 от Регламент № 1380/2013.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по настоящия 
член се предоставя единствено чрез 

заличава се
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финансовите инструменти, 
предвидени в член 52 от Регламент 
(ЕС) xx/xx [Регламент за определяне 
на общоприложими разпоредби], и 
чрез InvestEU в съответствие с 
член 10 от посочения регламент.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за събирането, 
управлението и използването на данни, 
водещи до подобряване на знанията за 
състоянието на морската среда с оглед 
на:

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя също и за събирането, 
управлението и използването на данни, 
водещи до подобряване на знанията за 
състоянието на морската среда с оглед 
на:

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) увеличаване на 
съществуващите надеждни данни 
относно улова от любителския 
риболов.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР 
може да се предоставя за научните 
изследвания на морската среда и 
морското дъно, картографирането на 
морското дъно и характеризирането 
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на океаните и морското дъно.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a

Опазване на природата и видовете

ЕФМДР подпомага изпълнението на 
действия за опазване на природата в 
рамките на Световната Харта за 
природата на Организацията на 
обединените нации, и по-специално 
членове 21, 22, 23 и 24 от нея.

ЕФМДР подпомага също така 
действия, насочени към доброволно 
сътрудничество и координация с 
международни форуми, организации, 
органи и институции и помежду тях, 
за обединяване на средствата за борба 
с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов, 
бракониерството на морски видове и 
избиването на морските видове, 
които се считат за „хищници“ 
спрямо рибните запаси.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29б

Отстраняване на замърсяването на 
океаните

ЕФМДР подпомага изпълнението на 
дейности за отстраняване на 
замърсяването на моретата и 
океаните от всички видове отпадъци, 
предимно пластмасите, 
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„пластмасовите континенти“, както 
и опасните или радиоактивни 
отпадъци.

Изменение 90

Предложение за регламент
Дял 2 – глава 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА Vа

Най-отдалечени региони

Член 29a 

Бюджетни средства

1. За операциите, осъществявани 
в най-отдалечените региони, всяка 
съответна държава членка 
разпределя в рамките на полученото 
от нея финансово подпомагане от 
Съюза, определено в приложение V, 
най-малко следните средства:

a) 114 076 262 EUR по постоянни 
цени за 2018 г. (т.е. 128 566 125 EUR 
по текущи цени) за Азорските 
острови и остров Мадейра;

б) 91 708 367 EUR по постоянни 
цени за 2018 г. (т.е. 103 357 081 EUR 
по текущи цени) за Канарските 
острови;

в) 146 509 709 EUR по постоянни 
цени за 2018 г. (т.е. 165 119 239 EUR 
по текущи цени) за Гваделупа, 
Френска Гвиана, Мартиника, Майот, 
Реюнион и Сен Мартен.

2. Всяка държава членка определя 
частта от финансовите пакети, в 
рамките на 70% от посочените в 
параграф 1 разпределени финансови 
средства, и предназначена за 
компенсацията, посочена в член 29.

3. Чрез дерогация от член 9, 
параграф 8 от настоящия регламент 
и член 19, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № [Регламент за определяне на 



PE628.643v02-00 62/73 AD\1172852BG.docx

BG

общоприложими разпоредби] и с цел 
да се вземат под внимание 
променящите се условия, държавите 
членки могат да коригират ежегодно 
списъка и количествата допустими 
рибни продукти и размера на 
компенсацията, посочена в член 29в, 
при условие че са спазени сумите, 
посочени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член.

Корекциите могат да се правят само 
дотолкова, доколкото допълват 
плановете за компенсации на друг 
регион на същата държава членка. 
Държавите членки предварително 
информират Комисията за 
корекциите.

Член 29б

План за действие

В рамките на своите програми 
съответните държави членки 
изготвят планове за действие за всеки 
от най-отдалечените си региони, 
като тези планове съдържат:

a) стратегия за устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси и 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика;

б) описание на основните 
планирани дейности и съответните 
финансови средства, включително:

i) структурното подпомагане по 
дял II за сектора на рибарството и 
аквакултурите;

ii) компенсацията за 
допълнителни разходи, посочена в 
член 29в, включително размера на 
допълнителните разходи, изчислен от 
съответната държава членка, и 
размера на помощта, изчислена като 
компенсация;

iii) всички други инвестиции в 
устойчивата синя икономика, 
необходими за устойчивото развитие 
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на крайбрежните региони.

Член 29в

Компенсация за допълнителни 
разходи

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя под 
формата на компенсация за 
допълнителни разходи, направени от 
бенефициерите във връзка с риболова, 
отглеждането, преработването и 
предлагането на пазара на определени 
продукти от риболов и аквакултури
от най-отдалечените региони.

2. В съответствие с критериите, 
определени съгласно параграф 7, всяка 
заинтересована държава членка 
изготвя по отношение на посочените 
в параграф 1 региони списък с 
продукти от риболов и аквакултури и 
количествата на тези продукти, за 
които е допустимо предоставянето 
на компенсация.

3. При изготвянето на списъка и 
определянето на количествата, 
посочени в параграф 2, държавите 
членки вземат под внимание всички 
съотносими фактори – по-специално 
необходимостта да се гарантира 
съвместимостта на компенсацията с 
правилата на ОПОР.

4. Не може да се предоставя 
компенсация за продукти от риболов 
и аквакултури, които са: 

а) уловени от кораби на трети 
държави, с изключение на 
риболовните кораби, плаващи под 
знамето на Венесуела и извършващи 
дейност във водите на Съюза в 
съответствие с Решение (ЕС) 
2015/1565 на Съвета1а; 

б) уловени от риболовни кораби на 
Съюза, които не са регистрирани в 
пристанище в някой от регионите, 
посочени в параграф 1; в) уловени от 
риболовни кораби на Съюза, 
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регистрирани в пристанище в един от 
посочените в параграф 349 от ДФЕС 
най-отдалечени региони, но които не 
извършват дейност в този регион; г) 
внесени от трети държави.

5. Параграф 4, буква б) не се 
прилага, ако наличният капацитет 
на преработвателната 
промишленост в съответния най-
отдалечен регион превишава 
количеството на доставените 
суровини.

6. С цел да се избегне 
свръхкомпенсацията, при 
компенсацията, изплащана на 
бенефициерите, които извършват 
посочените в параграф 1 дейности в 
най-отдалечените региони или които 
притежават кораб, регистриран в 
пристанище в тези региони и 
извършващ дейността си там, 
трябва да се вземе предвид следното:

a) за всеки продукт или категория 
продукти от риболов или аквакултури 
— допълнителните разходи в 
резултат на специфичните 
неблагоприятни характеристики на 
съответните региони; и

б) всяка друга форма на публична 
интервенция, която оказва 
въздействие върху равнището на 
допълнителните разходи.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 52 за 
определяне на критериите за 
изчисляване на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичните неблагоприятни 
характеристики на засегнатите 
региони.

Член 29г

Обновяване на флота и свързани с 
това мерки

Без да се засягат разпоредбите на 
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член 16, в най-отдалечените региони 
ЕФМДР може да подпомага действия 
с цел подобряване на безопасността 
на хората и техните условия на труд 
в морето, спазване на хигиенните 
стандарти на Съюза, борба с 
незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов и постигане на 
по-висока екологична ефективност:

1. закупуването на заместващи 
плавателни съдове или на нови 
плавателни съдове, за които 
бенефициерът е длъжен:

a) да спазва границите на 
разрешения риболовен капацитет,

б) да осигурява социалната, 
екологичната и икономическата 
устойчивост на рибарството и да 
създава условия за постигане на целта 
за максимален устойчив улов (МУУ);

в) да се ангажира с 
предоставянето на подробни данни за 
състава на улова и нежелания 
съпътстващ улов на надзорните 
органи и за научни цели. Това може да 
включва инсталирането на 
електронни системи за наблюдение;

г) да бъде регистриран в най-
отдалечения регион в продължение на 
най-малко 15 години, считано от 
датата, на която е отпусната 
помощта;

д) да разтоварва целия си улов в 
даден най-отдалечен регион.

2. закупуването или 
модернизирането на двигател, който 
може да надвишава мощността на 
настоящия двигател, ако това е 
надлежно обосновано от 
съображения за безопасност в морето 
и без да се увеличава риболовното 
усилие. 

3. реновирането на дървените 
палуби на риболовни плавателни 
съдове, когато това е необходимо с 
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оглед подобряване на морската 
безопасност, в съответствие с 
обективни технически критерии в 
корабостроенето;

4. изграждането и 
модернизацията на пристанища, 
пристанищна инфраструктура, 
кейове за разтоварване, рибни борси, 
корабостроителници и 
корабостроителни работилници, 
разположени в рибарски пристанища 
на най-отдалечените региони, само 
ако това допринася за устойчив и 
селективен риболов в най-
отдалечените региони;

5. проучването на стабилността 
и техническите насоки при 
проектирането на кормилните 
механизми или пропулсивното 
оборудване.

6. колективни закотвени 
устройства за концентриране на 
рибни запаси в най-отдалечените 
райони, само ако допринасят за 
устойчив и селективен риболов.

Член 29д 

Мрежа за статистическа информация за 
рибните запаси в  

най-отдалечените региони (ORFSN)

1. ЕФМДР може да подпомага 
събирането, управлението и 
използването на данни за 
управлението на рибните запаси в 
най-отдалечените райони, както е 
предвидено в член 2, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 за 
създаване на мрежа за 
статистическа информация относно 
рибните запаси и националните 
работни планове за прилагането ѝ с 
цел постигане на целите за 
максимален устойчив улов, посочени в 
член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013.

2. Чрез дерогация от член 2 
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подпомагането, посочено в параграф 1 
от настоящия член, може да се 
предоставя и за операции, извършвани 
извън територията на Съюза.

3. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за определянето 
на правила относно процедурите, 
формата и сроковете за създаването 
на мрежата за статистическа 
информация за рибните запаси в най-
отдалечените региони (ORFSN), 
посочена в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 53, 
параграф 2.

4. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, с които да 
одобрява или изменя националните 
работни планове, посочени в параграф 
1, в срок до 31 декември в годината, 
предхождаща годината, считано от 
която трябва да се прилага 
съответният работен план. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 53, 
параграф 2.

Член 29е  

Държавна помощ

1. За продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в приложение I 
към ДФЕС, за които се прилагат 
членове 107, 108 и 109 от него, 
Комисията може да разреши в 
съответствие с член 108 от ДФЕС 
оперативна помощ в най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от ДФЕС, в секторите, 
произвеждащи, преработващи и 
предлагащи на пазара продукти от 
риболов и аквакултури, с цел да се 
смекчат специфичните ограничения в 
тези региони, произтичащи от 
тяхната изолираност, островен 
характер и крайна отдалеченост.
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2. Държавите членки могат да 
предоставят допълнително 
финансиране за изпълнение на 
плановете за компенсации, посочени в 
член 29в. В тези случаи държавите 
членки информират Комисията за 
държавната помощ, която 
Комисията може да одобри в 
съответствие с настоящия 
регламент като част от посочените 
планове. Държавната помощ, за 
която е предоставена информация, се 
счита за държавна помощ, за която е 
предоставена информация по смисъла 
на член 108, параграф 3, първо 
изречение от ДФЕС.

Член 29д 

Преразглеждане — POSEI

Комисията представя доклад 
относно прилагането на 
разпоредбите на настоящата глава 
преди края на 2023 г. и, ако е 
необходимо, представя подходящи 
предложения. Комисията прави 
оценка на възможността за създаване 
на Програма от специфични мерки за 
отдалечените региони и за островите 
(POSEI) в областта на морското дело 
и рибарството.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР се 
предоставя за действията на Комисията 
за разработване на проучвания на пазара 
на продукти от риболов и аквакултури и 
разпространение на резултати от такива 
проучвания в съответствие с член 42 от 
Регламент (EС) № 1379/2013.

Подпомагане по линия на ЕФМДР се 
предоставя за действията на Комисията 
за разработване на проучвания на пазара 
на продукти от риболов и аквакултури и 
разпространение на резултати от такива 
проучвания в съответствие с член 42 от 
Регламент (EС) № 1379/2013, по-
специално посредством 
финансирането на Мрежата за 
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статистическа информация относно 
аквакултурите (RISA) и на Мрежата 
за статистическа информация за 
рибните запаси в най-отдалечените 
региони (ORFSN), както е посочено в 
член 29г.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 43 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на интегрирано 
управление на морската политика, 
включително чрез морско 
пространствено планиране, стратегии за 
морските басейни и регионално морско 
сътрудничество;

б) насърчаване на интегрирано 
управление на морската политика, 
включително чрез морско 
пространствено планиране, стратегии за 
морските басейни, регионално морско
сътрудничество, макрорегионални 
стратегии на ЕС и трансгранично
сътрудничество;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 43 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подпомагане на действия за 
защитата и възстановяването на 
морското и крайбрежното 
биологично разнообразие и 
екосистемите посредством 
предоставяне на компенсации за 
рибарите за събирането на изгубени 
риболовни уреди и отпадъци в морето.

Обосновка

В съответствие с предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови 
продукти върху околната среда.
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Изменение 94

Предложение за регламент
Член 45 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45a

Отстраняване на замърсяването на 
океаните

ЕФМДР подпомага изпълнението на 
дейности за отстраняване на 
замърсяването на моретата и 
океаните от всички видове отпадъци, 
предимно пластмасите, 
„пластмасовите континенти“, както 
и опасните или радиоактивни 
отпадъци.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 45 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45б

Опазване на природата и видовете

ЕФМДР подпомага изпълнението на 
действия за опазване на природата в 
рамките на Световната Харта за 
природата на Организацията на 
обединените нации, и по-специално 
членове 21, 22, 23 и 24 от нея. 

ЕФМДР подпомага също така 
действия, насочени към доброволно 
сътрудничество и координация с 
международни форуми, организации, 
органи и институции и помежду тях, 
за обединяване на средствата за борба 
с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов, 
бракониерството на морски видове и 
избиването на морските видове, 
които се считат за „хищници“ 
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спрямо рибните запаси.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 -- буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правни субекти, установени в 
държава членка или в трета държава, 
посочена в работната програма съгласно 
условията, посочени в параграфи 3 и 4;

a) правни субекти, установени в 
държава членка, в ОСТ или в трета 
държава, посочена в работната програма 
съгласно условията, посочени в 
параграфи 3 и 4;
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