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КРАТКА ОБОСНОВКА

Без обща политика в областта на рибарството на Европейския съюз е невъзможно 
постигането на устойчиво управление на рибарството във всичките му аспекти –
екологически, икономически и социални. Досегашната Обща политика в областта на 
рибарството (ОПОР) не даде очакваните резултати и Комисията предлага реформа на 
ОПОР, за да се преустанови продължаващото сериозно намаляване на рибните 
популации и да се реши проблемът със свръхкапацитета на флотите, ниската 
рентабилност и ниската икономическа устойчивост на значителен брой флоти. 
Следователно някои елементи се нуждаят от реформа, за да се постигне общата цел: 
дейностите, свързани с рибарството и аквакултурата да осигуряват дългосрочни и 
устойчиви екологични условия и да допринасят за наличността на хранителни запаси. 

Реформираната политика следва да има за цел експлоатация на живите морски 
биологични ресурси, която осигурява възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. 
Такава система следва да бъде въведена възможно най-скоро, тъй като това ще доведе 
до цялостно подобрение на запасите, а оттам и до значителни подобрения от 
икономическа и социална гледна точка. От друга страна, намаляването на нежелания 
улов, преустановяването на изхвърлянето и свеждането до минимум на отрицателното 
въздействие върху екосистемите, наред с другото чрез разработването на селективни
риболовни съоръжения, ще допринесе за един добър екологичен статус.

Равният достъп до води следва да остане ключов принцип на ОПОР, както и опазването 
на морските биологични запаси, което трябва да остане в основата на постигането на 
целите на ОПОР. Многогодишните планове за управление за управление на 
експлоатацията на ресурсите на устойчиви равнища са от ключово значение за 
опазването на морските биологични запаси. Освен това остават необходими основните 
дейности по управление на флота с подробни общи тавани за риболовен капацитет по 
държави членки. 

ОПОР трябва да подкрепя устойчивото развитие на сектора на аквакултурата в 
екологично и социално-икономическо отношение. Устойчивата аквакултура има 
потенциала да допринася за продоволствената сигурност и растеж и за заетостта в 
крайбрежните и селските райони при условие, че се управлява правилно за свеждане до 
минимум на деградацията на околната среда. Може да се постигне сериозен напредък, 
ако държавите членки разработват национални стратегически планове за подпомагане 
на устойчивото развитие на аквакултурата, основаващи се на стратегическите насоки на 
Съюза и насочени към постигане на икономическа сигурност и достъп до води и 
пространство. Подкрепата за морската мрежа Натура 2000 на защитени зони също 
представлява жизненоважна инвестиция в този контекст. Съществува ясно измерение 
на Съюза в развитието на аквакултурата: стратегически избори на национално равнище 
могат да окажат въздействие върху нейното развитие в съседни държави членки. От 
основно значение е държавите членки да разполагат с информация относно плановете 
на други държави членки за бъдещото развитие на аквакултурата.
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Общата сума предвидена за ОПОР (финансирана чрез Фонда за рибарство) за 
следващия финансов период е 6,68 милиарда евро. 

Докладчикът подкрепя общите насоки на предложената реформа.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисията по рибно стопанство да предложи 
Парламентът да приеме своята позиция на първо четене, като одобри общите насоки на 
предложението на Комисията.

Комисията по бюджети ще представи подробна оценка на бюджетните аспекти в 
становището си относно предложението за регламент за Европейския фонд за морско 
дело и рибарство. В него следва също така да се разгледа въпросът за специално 
финансиране на дребномащабното рибарство.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
призовава Съвета, в случай че той не 
споделя този подход, да определи ясно 
кои от неговите политически 
приоритети или проекти биха могли 
да бъдат изцяло спрени, въпреки 
доказаната си добавена стойност за 
Европа;
______________
Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. посочва, че прогнозираното 
финансово въздействие на 
предложението е само индикативно 
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за законодателния орган и че то не 
може да бъде фиксирано, преди да 
бъде постигнато споразумение по 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;
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