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Изменение 1
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че съществува остра
нужда от коренна реформа на общата 
политика на ЕС в областта на 
рибарството (ОПОР) поради 
неизпълнение на нейните цели както в 
рамките на ЕС, така и извън него, през 
тридесетте години, през които тя се 
изпълнява;

1. припомня, че съществува нужда от 
реформа на общата политика на ЕС в 
областта на рибарството (ОПОР) поради 
това, че тя не винаги е успявала да 
постигне своите цели както в рамките 
на ЕС, така и извън него, през 
тридесетте години, през които тя се 
изпълнява;

Or. fr

Изменение 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че съществува остра
нужда от коренна реформа на общата 
политика на ЕС в областта на 
рибарството (ОПОР) поради 
неизпълнение на нейните цели както в 
рамките на ЕС, така и извън него, през
тридесетте години, през които тя се 
изпълнява;

1. припомня, че съществува нужда от 
задълбочена реформа на общата 
политика на ЕС в областта на 
рибарството (ОПОР) поради непълното 
постигане на нейните цели както в 
рамките на ЕС, така и извън него, през
годините, през които тя се изпълнява;

Or. es

Изменение 3
Maurice Ponga
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Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. Припомня изискването на член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който 
постановява, че „Съюзът взема 
предвид целите на сътрудничеството 
за развитие при изпълнението на 
политиките, които биха могли да 
засегнат развиващите се страни“, 
което включва в частност и общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. fr

Изменение 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня задължението, 
залегнало в Договора от Лисабон, за 
съгласуваност по отношение на 
политиките на Съюза, включително 
на реформата на общата политика в 
областта на рибарството;

Or. es

Изменение 5
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че устойчивият риболов, 
насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително 
над равнищата, които могат да 
доведат до максимален устойчив улов, 
ще донесе огромни екологични, 
социални и икономически 
преимущества, тъй като околната среда 
ще се унищожава в по-малка степен,
риболовните общности ще имат сигурно 
бъдеще и рибарският сектор ще бъде 
печеливш, без да му се налага да 
зависи от публично подпомагане, за да 
оцелее;

2. подчертава, че устойчивият риболов, 
насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите на равнището 
на максималния устойчив улов, ще 
донесе огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен и риболовните общности 
ще имат сигурно бъдеще;

Or. fr

Изменение 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че устойчивият риболов,
насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително
над равнищата, които могат да доведат 
до максимален устойчив улов, ще 
донесе огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен, риболовните общности 
ще имат сигурно бъдеще и рибарският 
сектор ще бъде печеливш, без да му се 
налага да зависи от публично 
подпомагане, за да оцелее;

2. подчертава, че устойчивият риболов, 
насочен към поддържане на запасите на
равнищата, които могат да доведат до 
максимален устойчив улов, ще донесе 
огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда няма да се унищожава, 
риболовните общности ще имат сигурно 
бъдеще и рибарският сектор ще бъде 
печеливш, без да се нуждае от
публично подпомагане;

Or. es
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Изменение 7
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че устойчивият риболов, 
насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително над 
равнищата, които могат да доведат до 
максимален устойчив улов, ще донесе 
огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен, риболовните общности 
ще имат сигурно бъдеще и рибарският 
сектор ще бъде печеливш, без да му се 
налага да зависи от публично 
подпомагане, за да оцелее;

2. подчертава, че устойчивият риболов, 
насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително над 
равнищата, които могат да доведат до 
максимален устойчив улов, ще донесе 
огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен, риболовните общности 
ще имат сигурно бъдеще и рибарският 
сектор ще бъде печеливш, без да му се 
налага да зависи от публично 
подпомагане, за да оцелее; подчертава, 
че прилагането на екосистемния 
подход и подхода на предпазливост в 
управлението на рибарството и 
гарантирането на приноса на ОПОР 
за постигането на добро екологично 
състояние на морската среда до 
2020 г., в съответствие с Рамковата 
директива за морска стратегия, са 
изключително важни за 
осигуряването на дългосрочна 
екологична, икономическа и социална 
устойчивост на европейския 
риболовен сектор;

Or. en

Изменение 8
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че устойчивият риболов, 2. подчертава, че устойчивият риболов, 
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насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително над 
равнищата, които могат да доведат до 
максимален устойчив улов, ще донесе 
огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен, риболовните общности 
ще имат сигурно бъдеще и рибарският 
сектор ще бъде печеливш, без да му се 
налага да зависи от публично 
подпомагане, за да оцелее;

насочен към възстановяване и 
поддържане на запасите значително над 
равнищата, които могат да доведат до 
максимален устойчив улов, ще донесе 
огромни екологични, социални и 
икономически преимущества, тъй като 
околната среда ще се унищожава в по-
малка степен, риболовните общности 
биха имали сигурно бъдеще и 
рибарският сектор би бил печеливш, без 
да му се налага да зависи от публично 
подпомагане, за да оцелее;

Or. en

Изменение 9
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня, че световните океани не 
само осигуряват храна, продоволствена 
сигурност и препитание на 500 милиона 
души по света, както и поне 50 % от 
животинските протеини на 400 милиона 
души в най-бедните държави чрез 
рибарството, но също така са 
изключително важни за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата, осигуряват транспорт и са 
естествена среда за около 90 % от 
биологичните видове на планетата;

3. припомня, че световните океани не 
само осигуряват храна, продоволствена 
сигурност и препитание на 500 милиона 
души по света, както и поне 50 % от 
животинските протеини на 400 милиона 
души в най-бедните държави чрез 
рибарството, но осигуряват и транспорт 
и са естествена среда за около 90 % от 
биологичните видове на планетата;

Or. de

Изменение 10
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. припомня, че световните океани не 
само осигуряват храна, продоволствена 
сигурност и препитание на 500 милиона 
души по света, както и поне 50 % от 
животинските протеини на 400 милиона 
души в най-бедните държави чрез 
рибарството, но също така са 
изключително важни за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, осигуряват транспорт и са 
естествена среда за около 90 % от 
биологичните видове на планетата;

3. припомня, че световните океани не 
само осигуряват храна, продоволствена 
сигурност и препитание на 500 милиона 
души по света, както и поне 50 % от 
животинските протеини на 400 милиона 
души в най-бедните държави чрез 
рибарството, но също така са 
изключително важни за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, тъй като поглътителите на 
син въглерод представляват най-
големите дългосрочни поглътители 
на въглерод, осигуряват транспорт и са 
естествена среда за около 90 % от 
биологичните видове на планетата;

Or. en

Изменение 11
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като 60 % от всички 
рибни продукти, използвани в ЕС, 
представляват внос от развиващите се 
страни; подчертава, че най-добрата 
възможност за намаляване на 
зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище
значително над това, при което е 
възможно осъществяването на 
максимален устойчив улов;

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като над 60 % от 
всички рибни продукти, използвани в 
ЕС, представляват внос от развиващите 
се страни, от които 10 % от 
страните от АКТБ; подчертава, че 
най-добрата възможност за намаляване
на зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище 
на максималния устойчив улов;

Or. fr
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Изменение 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като 60 % от всички 
рибни продукти, използвани в ЕС, 
представляват внос от развиващите се 
страни; подчертава, че най-добрата 
възможност за намаляване на 
зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище 
значително над това, при което е
възможно осъществяването на 
максимален устойчив улов;

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като 60 % от всички 
рибни продукти, използвани в ЕС, 
представляват внос от развиващите се 
страни; подчертава, че най-добрата 
възможност за намаляване на 
зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище, 
което позволява осъществяването на 
максимален устойчив улов;

Or. es

Изменение 13
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като 60 % от всички 
рибни продукти, използвани в ЕС, 
представляват внос от развиващите се 
страни; подчертава, че най-добрата 
възможност за намаляване на 
зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище 

4. изразява загриженост относно 
силната зависимост на пазарите на ЕС 
от вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури, тъй като 60 % от всички 
рибни продукти, използвани в ЕС, са в 
значителна степен внос от 
развиващите се страни; подчертава, че 
най-добрата възможност за намаляване 
на зависимостта от вноса е 
възстановяването и поддържането на 
европейските рибни запаси на равнище 
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значително над това, при което е 
възможно осъществяването на 
максимален устойчив улов;

значително над това, при което е 
възможно осъществяването на 
максимален устойчив улов;

Or. en

Изменение 14
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични и социални стандарти като 
вътрешното европейско производство и 
счита, че развиващите се страни ще 
имат нужда от финансова и техническа 
помощ, за да достигнат посочените 
стандарти;

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични, здравни и социални 
стандарти като вътрешното европейско 
производство и счита, че развиващите се 
страни ще имат нужда от финансова и 
техническа помощ, за да достигнат 
посочените стандарти, а така също и за 
да се борят ефективно с незаконния, 
недекларирания и нерегламентирания 
риболов;

Or. fr

Изменение 15
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични и социални стандарти като 
вътрешното европейско производство и 
счита, че развиващите се страни ще 
имат нужда от финансова и техническа 

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични, продоволствени и 
социални стандарти като вътрешното 
европейско производство и счита, че 
развиващите се страни ще имат нужда 
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помощ, за да достигнат посочените 
стандарти;

от финансова и техническа помощ, за да 
достигнат посочените стандарти;

Or. en

Изменение 16
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични и социални стандарти като 
вътрешното европейско производство и 
счита, че развиващите се страни ще 
имат нужда от финансова и техническа 
помощ, за да достигнат посочените 
стандарти;

5. подчертава, че вносните рибни 
продукти и продукти от аквакултури 
следва да бъдат обект на същите 
екологични и социални стандарти като 
вътрешното европейско производство, 
включително на по-добра 
проследяемост „от улова до масата“,
и счита, че развиващите се страни ще 
имат нужда от финансова и техническа 
помощ, за да достигнат посочените 
стандарти;

Or. lt

Изменение 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. възразява срещу приемането на схеми 
за прехвърляеми риболовни концесии в 
регионалните организации за 
управление на рибарството и в 
международни води, тъй като това би 
могло сериозно да ограничи бъдещите 
амбиции на настоящите развиващи
се страни по отношение на развитието 
на собствените им рибарски сектори;

6. възразява срещу приемането на схеми 
за прехвърляеми риболовни концесии в 
регионалните организации за 
управление на рибарството и в 
международни води, когато те 
ограничават възможностите на 
развиващите се страни по отношение 
на развитието на собствените им 
рибарски сектори;
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Or. es

Изменение 18
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. възразява срещу приемането на схеми 
за прехвърляеми риболовни концесии в 
регионалните организации за 
управление на рибарството и в 
международни води, тъй като това би 
могло сериозно да ограничи бъдещите 
амбиции на настоящите развиващи се 
страни по отношение на развитието на 
собствените им рибарски сектори;

6. възразява срещу приемането на схеми 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
по-специално в регионалните 
организации за управление на 
рибарството и в международни води, 
тъй като това би могло сериозно да 
ограничи бъдещите амбиции на 
настоящите развиващи се страни по 
отношение на развитието на 
собствените им рибарски сектори;

Or. fr

Изменение 19
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. възразява срещу приватизацията 
на морските ресурси; счита, че
предложението за създаване на пазар 
за прехвърляне на риболовните права
между частните предприятия е 
неприемливо; подчертава, че
риболовните права следва да бъдат
управлявани единствено от 
държавите членки;

Or. lt
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Изменение 20
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че достъпът до 
излишните риболовни ресурси в 
развиващите се страни, които не 
могат да бъдат уловени от местните 
риболовни флоти, може да се даде 
единствено при условие, че 
хранителните нужди на местното 
население са задоволени и че са 
спазени изискванията на членове 62, 
69 и 70 от Конвенцията на ООН по 
морско право;

Or. en

Изменение 21
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. напомня за разпоредбите на 
членове 69 и 70 от Конвенцията на 
ООН по морско право по отношение 
на правото на страните без излаз на 
море да участват в експлоатацията 
на живите морски ресурси в 
изключителните икономически зони 
на крайбрежните държави в един и 
същи регион или подрегион за 
задоволяване на хранителните нужди 
на населението в съответните 
страни;

Or. en
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Изменение 22
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. отново подчертава, че бъдещата 
ОПОР следва да бъде ръководена от 
принципите на доброто управление, 
включително, наред с останалото, 
прозрачност и достъп до информация 
в съответствие с Орхуската 
конвенция, както и до оценките на 
споразуменията за устойчиво 
партньорство;

Or. en

Изменение 23
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че ЕС следва да
насърчава устойчивото управление на 
ресурсите в трети държави и поради 
това призовава ЕС да ускори 
действията си за борба с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов и 
подчертава, че споразуменията за 
устойчив риболов следва да бъдат 
съсредоточени в по-голяма степен 
върху научните изследвания и 
събирането на данни, наблюдението, 
контрола и надзора; за тази цел ЕС 
следва да насочи подходящи 
финансови, технически и човешки 
ресурси в подкрепа на третите 
страни — партньорки;

Or. en
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Изменение 24
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава нарастващото 
значение на любителския риболов за 
рибарите и рибарските общности; 
обръща внимание на нарастващото 
му значение.

Or. lt

Изменение 25
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. отново подчертава, че ОПОР 
следва да бъде съгласувана с 
политиките за развитие и опазване 
на околната среда, включително за 
запазване на морските екосистеми; 
поради това призовава за действия за 
подобряване и разширяване на 
научните знания, както и за засилено 
международно сътрудничество, за да 
се гарантират по-добри резултати;

Or. en

Изменение 26
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 7в (нов)
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Проектостановище Изменение

7в. подчертава, че всички граждани на 
ЕС следва да спазват правилата и 
разпоредбите на ОПОР, включително, 
наред с останалото, екологичните и 
социалните разпоредби, независимо 
къде извършват дейността си;

Or. en


