
AM\908413BG.doc PE492.837v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2011/0380(COD)

12.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
77 - 160

Проектостановище
Veronica Lope Fontagné
(PE491.019v01-00)

Европейски фонд за морско дело и рибарство

Предложение за регламент
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))



PE492.837v01-00 2/47 AM\908413BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\908413BG.doc 3/47 PE492.837v01-00

BG

Изменение 77
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Рибната промишленост е от 
огромно стратегическо значение за 
социално-икономическото 
положение, както и за доставките на 
риба за обществеността и за 
стабилен баланс на храните в 
държавите членки и в рамките на 
Европейския съюз (ЕС), а също така 
има значителен принос по отношение 
на социално-икономическото 
благосъстояние на крайбрежните 
общности, местното развитие, 
заетостта, запазването и 
създаването на икономически 
дейности и работни места нагоре и 
надолу по веригата, за предоставяне 
на прясна риба и поддържане на 
местните културни традиции.

Or. pt

Изменение 78
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обхватът на ЕФМДР следва да 
включва подпомагане на ОПОР, в това 
число опазването, управлението и 
експлоатацията на морските биологични 
ресурси, сладководните биологични 
ресурси и аквакултури, както и 
преработката и предлагането на пазара 
на продукти от риболов и от 

(2) Обхватът на ЕФМДР следва да 
включва подпомагане на ОПОР, в това 
число опазването, управлението и 
експлоатацията на морските биологични 
ресурси, сладководните биологични 
ресурси и аквакултури, както и 
преработката и предлагането на пазара 
на продукти от риболов и от 
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аквакултури, когато тези дейности се 
осъществяват на територията на 
държавите членки или във водите на 
Съюза, включително от риболовни 
кораби под флага на трети държави и 
регистрирани в тях, или от риболовни 
кораби на Съюза, или от граждани на 
държавите членки, без да се засяга 
основната отговорност на държавата на 
флага и като се вземат предвид 
разпоредбите на член 117 от 
Конвенцията на ООН по морско право.

аквакултури и икономическите 
дейности на крайбрежните 
общности, които в най-голяма степен 
зависят от риболова, когато тези 
дейности се осъществяват на 
територията на държавите членки или 
във водите на Съюза, включително от 
риболовни кораби под флага на трети 
държави и регистрирани в тях, или от 
риболовни кораби на Съюза, или от 
граждани на държавите членки, без да 
се засяга основната отговорност на 
държавата на флага и като се вземат 
предвид разпоредбите на член 117 от 
Конвенцията на ООН по морско право.

Or. pt

Изменение 79
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Бъдещият ЕФМДР следва да 
отчита изцяло проблемите и 
специфичните нужди на 
дребномащабния риболов, като се има 
предвид, че дребномащабния флот е 
този, на който в ЕС се пада по-голямо 
количество труд за всяка уловена 
риба. 

Or. pt

Изменение 80
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) За да се увеличи ангажираността 
на рибарите с общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР) и 
по този начин да се засилят 
правилното прилагане и цялостният 
успех на ОПОР, ЕФМДР следва да 
подкрепя партньорство, 
сътрудничество и диалог между учени 
и рибари.

Or. en

Изменение 81
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Обхватът на ЕФМДР следва да 
включва подпомагане на ИМП, в това 
число разработването и изпълнението на 
координирани операции и вземане на 
решения във връзка с океаните, 
моретата, крайбрежните райони и 
морските сектори, допълващи 
различните политики на ЕС, които имат 
досег с тях, и по-специално общата 
политика в областта на рибарството, 
транспорта, промишлеността, 
териториалното сближаване, околната 
среда, енергетиката и туризма. Следва 
да се осигури съвместимост и 
интеграция между управлението на 
различните секторни политики в 
басейните на Балтийско море, Северно 
море, Келтско море, Бискайския залив и 
иберийското крайбрежие, Средиземно 
море и Черно море.

(4) Обхватът на ЕФМДР следва да 
включва подпомагане на ИМП, в това 
число разработването и изпълнението на 
координирани операции и вземане на 
решения във връзка с океаните, 
моретата, крайбрежните райони и 
морските сектори, допълващи 
различните политики на ЕС, които имат 
досег с тях, и по-специално общата 
политика в областта на рибарството, 
транспорта, промишлеността, 
териториалното сближаване, околната 
среда, енергетиката, туризма и
създаването на стабилна заетост с 
права. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 
политики в басейните на Балтийско 
море, Северно море, Келтско море, 
Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.
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Or. pt

Изменение 82
Jean Lambert

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., 
когато бе приета стратегията
„Европа 2020“, ЕС и държавите-членки 
следва да работят за постигането на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза. По-
специално ресурсите следва да бъдат 
съсредоточени върху постигането на 
целите на „Европа 2020“, а
ефективността следва да бъде повишена 
посредством по-силния акцент върху 
резултатите. Включването на ИМП в 
новия ЕФМДР също допринася за 
постигането на основните цели на 
политиката, посочени в съобщението от 
3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 
— Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“ („стратегия 
Европа 2020“), и съответства на 
заложените в Договора общи цели за 
подобряване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

(5) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., 
когато бе приета стратегията
„Европа 2020“, ЕС и държавите-членки 
следва да работят за постигането на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза. По-
специално ресурсите следва да бъдат 
съсредоточени върху постигането на 
целите на „Европа 2020“, сред които се 
открояват целите, свързани със 
заетостта и борбата срещу 
бедността, социалното изключване и 
изменението на климата, и
ефективността следва да бъде повишена 
посредством по-силния акцент върху 
резултатите. Включването на ИМП в 
новия ЕФМДР също допринася за 
постигането на основните цели на 
политиката, посочени в съобщението от 
3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 
— Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“ („стратегия 
Европа 2020“), и съответства на 
заложените в Договора общи цели за 
подобряване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Изменение 83
Jean Lambert
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с насърчаване на рибарството 
и аквакултурите, основани на иновации 
и знания, популяризиране на устойчив 
риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, както и 
увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване чрез 
отключване на потенциала за растеж и 
работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика.

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с популяризиране на 
устойчив риболов и аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите 
чрез насърчаване на рибарството и 
аквакултурите, основани на иновации и 
знания и осигуряващи устойчива 
заетост и икономическо, социално и 
териториално сближаване чрез 
отключване на потенциала за развитие
и работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и 
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други устойчиви сектори на 
морската икономика.

Or. en

Изменение 84
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с насърчаване на рибарството 
и аквакултурите, основани на иновации 

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с насърчаване на рибарството 
и аквакултурите, основани на иновации 
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и знания, популяризиране на устойчив 
риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, както и 
увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване чрез 
отключване на потенциала за растеж и 
работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и 
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика.

и знания, популяризиране на устойчив 
риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, както и 
увеличаване на стабилната заетост с 
права и териториалното сближаване 
чрез отключване на потенциала за 
растеж и работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и 
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика.

Or. pt

Изменение 85
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с насърчаване на рибарството 
и аквакултурите, основани на иновации 
и знания, популяризиране на устойчив 
риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, както и 
увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване чрез 
отключване на потенциала за растеж и 
работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и 
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика.

(6) С цел да се гарантира приносът на 
ЕФМДР към постигането на целите на 
ОПОР, на ИМП и на стратегията
„Европа 2020“, е необходимо 
вниманието да бъде насочено към 
ограничен брой основни приоритети, 
свързани с насърчаване на рибарството 
и аквакултурите, основани на иновации 
и знания, популяризиране на устойчив 
риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, както и 
увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване чрез 
отключване на потенциала за растеж и 
работни места на риболовните 
общности от крайбрежните райони и 
вътрешните водоеми, и насърчаване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика и подобряване на условията 
на труд.

Or. en
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Изменение 86
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Основната цел на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира 
че дейностите в областта на рибарството 
и аквакултурите допринасят постигане 
на дългосрочни устойчиви екологични 
условия, необходими за социално-
икономическото развитие.  Тя следва да
допринесе също така за повишаване 
на производителността, добър 
жизнен стандарт за сектора на 
рибарството и стабилни пазари, както 
и да гарантира наличието на ресурси 
и разумни цени на стоките, 
предлагани на потребителите.

(8) Основната цел на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира 
че дейностите в областта на рибарството 
и аквакултурите допринасят постигане 
на дългосрочни устойчиви екологични 
условия, необходими за социално-
икономическото развитие.  ОПОР
следва да насърчава модернизацията и 
устойчивото развитие на сектора на 
рибарството, като го прави социално и
икономически жизнеспособен и 
поставя рибните ресурси на 
устойчива основа с оглед доставяне на 
риба за обществеността,
гарантиране на суверенитета и 
сигурността на храните, запазване на 
работните места и подобряване на 
условията на живот за рибарите,
както и постигане на устойчиво 
развитие в крайбрежните райони, 
които са най-зависими от риболова.

Or. pt

Изменение 87
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Бюджетът на Съюза следва да 
финансира разходите за общата 
политика в областта на рибарството и 
интегрираната морска политика 

(12) Бюджетът на Съюза следва да 
финансира разходите за общата 
политика в областта на рибарството и 
интегрираната морска политика 
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посредством единен фонд — ЕФМДР —
било то пряко или в контекста на 
споделено управление с държавите 
членки.  Споделеното управление с 
държавите членки следва да се прилага 
не само по отношение на мерки за 
подпомагане на рибарството, 
аквакултурите и развитието,
направлявано от потребностите на 
населението в съответните райони, 
но също така за общата организация на 
пазарите и компенсацията за най-
отдалечените райони, както и 
дейностите по контрола и събирането на 
данни.  Прякото управление следва да се 
прилага по отношение на научните 
препоръки, доброволното участие в 
регионалните организации за 
управление на рибарството, 
консултативните съвети и операциите за 
изпълнение на интегрираната морска 
политика.  Следва да бъдат определени 
видовете мерки, които могат да бъдат 
финансирани по линия на ЕФМДР.

посредством единен фонд — ЕФМДР —
било то пряко или в контекста на 
споделено управление с държавите 
членки.  Споделеното управление с 
държавите членки следва да се прилага 
не само по отношение на мерки за 
подпомагане на рибарството, 
аквакултурите и развитието на 
крайбрежните общности, които са 
най-зависими от риболова, но също 
така за общата организация на пазарите 
и компенсацията за най-отдалечените 
райони, както и дейностите по контрола 
и събирането на данни.  Прякото 
управление следва да се прилага по 
отношение на научните препоръки, 
доброволното участие в регионалните 
организации за управление на 
рибарството, консултативните съвети и 
операциите за изпълнение на 
интегрираната морска политика.  Следва 
да бъдат определени видовете мерки, 
които могат да бъдат финансирани по 
линия на ЕФМДР.

Or. pt

Изменение 88
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В съответствие с членове 50 и 51 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството] (наричан по-
долу Регламент относно ОПОР) 
финансовото подпомагане от Съюза по 
линия на ЕФМДР следва да зависи от 
спазването от страна на държавите-
членки, както и на операторите на 
правилата на ОПОР. Целта на това 
условие че да отрази отговорността на 
Съюза да гарантира опазването на 

(14) В съответствие с членове 50 и 51 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството] (наричан по-
долу Регламент относно ОПОР) 
финансовото подпомагане от Съюза по 
линия на ЕФМДР следва да зависи от 
спазването от страна на държавите-
членки, както и на операторите на 
правилата на ОПОР. Целта на това 
условие е да отрази отговорността на 
Съюза да гарантира опазването на 
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морските биологични ресурси по ОПОР 
с оглед на обществения интерес и в 
съответствие с член 3 от ДФЕС.

морските биологични ресурси по ОПОР 
с оглед на обществения интерес, както
и спазването на изискванията, 
свързани с насърчаване на високо 
равнище на заетост и гарантиране на 
достатъчна социална закрила, в 
съответствие с членове 3 и 9 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 89
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Постигането на целите на ОПОР ще 
бъде застрашено също така, ако 
финансовата помощ от Съюза по линия 
на ЕФМДР се заплаща на държави 
членки, които не изпълняват своите 
задължения в съответствие с правилата 
на ОПОР, свързани с опазването на 
морските биологични ресурси в 
обществен интерес, като събиране на 
данни и изпълнение на контролни 
задължения. Освен това неизпълнението 
на тези задължения е свързано с риска 
държавите членки да не са в състояние 
да откриват недопустимите за 
финансиране бенефициери или 
оператори.

(18) Постигането на целите на ОПОР ще 
бъде застрашено също така, ако 
финансовата помощ от Съюза по линия 
на ЕФМДР се заплаща на държави 
членки, които не изпълняват своите 
задължения в съответствие с правилата 
на ОПОР, свързани с опазването на 
морските биологични ресурси в 
обществен интерес, като събиране на 
данни и изпълнение на контролни 
задължения, в т.ч. трудови инспекции, 
и спазване на социалното и 
трудовото законодателство. Освен 
това неизпълнението на тези 
задължения е свързано с риска 
държавите членки да не са в състояние 
да откриват недопустимите за 
финансиране бенефициери или 
оператори.

Or. en

Изменение 90
Ole Christensen
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Действията на Съюза следва да 
бъдат допълнение към действията, 
извършвани от държавите членки, или 
да оказват принос към тях. Значителна 
добавена стойност може да бъде 
осигурена чрез засилване на 
партньорството между Комисията и 
държавите членки посредством 
организация за участието на различни 
видове партньори, като се отчитат 
надлежно институционалните 
правомощия на държавите членки.
Следва да се обърне специално 
внимание на гарантирането на 
подходящо представяне на жените и 
малцинствените групи. Това 
партньорство обхваща регионалните, 
местните и други публични органи, 
както и други съответни структури, 
включително онези, които отговарят за 
околната среда и за насърчаването на 
равнопоставеността на мъжете и 
жените, икономически и социални 
партньори и други компетентни органи.
Въпросните партньори следва да бъдат 
включени в изготвянето на договорите 
за партньорство, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.

(22) Действията на Съюза следва да 
бъдат допълнение към действията, 
извършвани от държавите членки, или 
да оказват принос към тях. Значителна 
добавена стойност може да бъде 
осигурена чрез засилване на 
партньорството между Комисията и 
държавите членки посредством 
организация за участието на различни 
видове партньори, включително 
представителните социални 
партньори, като се отчитат надлежно 
институционалните правомощия на 
държавите членки. Следва да се обърне 
специално внимание на гарантирането 
на подходящо представяне на жените и 
малцинствените групи. Това 
партньорство обхваща регионалните, 
местните и други публични органи, 
както и други съответни структури, 
включително онези, които отговарят за 
околната среда и за насърчаването на 
равнопоставеността на мъжете и 
жените, икономически и социални 
партньори и други компетентни органи.
Въпросните партньори следва да бъдат 
включени в изготвянето на договорите 
за партньорство, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.

Or. en

Изменение 91
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Действията на Съюза следва да 
бъдат допълнение към действията, 
извършвани от държавите членки, или 
да оказват принос към тях.  Значителна 
добавена стойност може да бъде 
осигурена чрез засилване на 
партньорството между Комисията и 
държавите членки посредством 
организация за участието на различни 
видове партньори, като се отчитат 
надлежно институционалните 
правомощия на държавите членки.  
Следва да се обърне специално 
внимание на гарантирането на 
подходящо представяне на жените и 
малцинствените групи.  Това 
партньорство обхваща регионалните, 
местните и други публични органи, 
както и други съответни структури, 
включително онези, които отговарят за 
околната среда и за насърчаването на 
равнопоставеността на мъжете и 
жените, икономически и социални 
партньори и други компетентни органи.  
Въпросните партньори следва да бъдат 
включени в изготвянето на договорите 
за партньорство, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.

(22) Действията на Съюза следва да 
бъдат допълнение към действията, 
извършвани от държавите членки, или 
да оказват принос към тях.  Значителна 
добавена стойност може да бъде 
осигурена чрез засилване на 
партньорството между Комисията и 
държавите членки посредством 
организация за участието на различни 
видове партньори, като се отчитат 
надлежно институционалните 
правомощия на държавите членки.  
Следва да се обърне специално 
внимание на гарантирането на 
подходящо представяне на жените и 
малцинствените групи.  Това 
партньорство обхваща регионалните, 
местните и други публични органи, 
както и други съответни структури, 
включително рибната промишленост, 
онези, които отговарят за околната 
среда и за насърчаването на 
равнопоставеността на мъжете и 
жените, икономически и социални 
партньори и други компетентни органи.  
Въпросните партньори следва да бъдат 
включени в изготвянето на договорите 
за партньорство, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.

Or. pt

Изменение 92
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) От съществена важност за 
повишаване на

(31)  От съществена важност за 
повишаване на доходността за 
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конкурентоспособността и 
икономическите резултати от
риболовните дейности е да се 
стимулират иновациите и 
предприемачеството.  Следователно 
ЕФМДР следва да подпомага
иновативните операции и бизнес 
развитието.

производителите и приходите на
риболовните оператори е да се 
стимулират модернизацията и 
устойчивото развитие на рибната 
промишленост. Следователно ЕФМДР 
следва да подпомага устойчивото 
развитие на сектора на рибарството, 
включително дребномащабния 
риболов.

Or. pt

Изменение 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) От съществена важност за 
повишаване на конкурентоспособността 
и икономическите резултати от 
риболовните дейности е да се 
стимулират иновациите и 
предприемачеството. Следователно 
ЕФМДР следва да подпомага 
иновативните операции и бизнес 
развитието.

(31) От съществена важност за 
повишаване на конкурентоспособността 
и икономическите резултати от 
риболовните дейности е да се 
стимулират иновациите и 
предприемачеството. Еко-иновациите 
имат за цел да подобрят 
дългосрочната екологична 
устойчивост на риболовните 
дейности и да намалят 
въздействието на риболовната 
дейност върху морските екосистеми. 
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага иновативните операции и 
бизнес развитието, които са 
екологически устойчиви, прилагат 
принципа на предпазливост и се 
придържат към екосистемния 
подход.

Or. en

Изменение 94
Ole Christensen
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Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a)  В резултат на икономическите 
смущения от последните години, 
причинени от финансовата криза, 
много млади хора изпитват 
затруднения да получат финансиране, 
необходимо за навлизането им в 
сектора на рибарството; 
следователно подкрепата от ЕФМДР 
следва да включва акцент върху 
подпомагането на младите хора да 
получат достъп до сектора на 
рибарството чрез, например, 
подпомагане за започването на бизнес 
за първи път. 

Or. en

Изменение 95
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Инвестирането в човешкия капитал 
също е изключително важно за 
повишаването на
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на 
риболовните и морските дейности.  
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия 
живот, сътрудничеството между учени и 
рибари, като стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на 
цялостните резултати и
конкурентоспособността на 

(32) Инвестирането в човешкия капитал 
също е изключително важно за 
повишаването на доходността за 
производителите и приходите на 
риболовните оператори.  Следователно 
ЕФМДР следва да подпомага младите 
хора, които се стремят на навлязат в 
сектора, професионалното обучение,
обучението през целия живот, 
сътрудничеството между учени и 
рибари, като стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на 
цялостните резултати и доходността
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операторите. на операторите.

Or. pt

Изменение 96
Jean Lambert

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Инвестирането в човешкия капитал 
също е изключително важно за 
повишаването на 
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на 
риболовните и морските дейности.
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия 
живот, сътрудничеството между учени и 
рибари, като стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на 
цялостните резултати и 
конкурентоспособността на 
операторите.

(32) Инвестирането в човешкия капитал 
също е изключително важно за 
повишаването на 
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на 
риболовните и морските дейности.
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага дейностите, целящи 
гарантиране на достъп до качествено 
първоначално обучение и обучение
през целия живот, и сътрудничеството 
между учени и рибари, като стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на 
цялостните резултати и 
конкурентоспособността на операторите
и ще спомогне за намаляване на 
въздействието на операциите върху 
околната среда.

Or. en

Изменение 97
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) ЕФМДР следва да подкрепя 
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устойчивото местно базирано 
управление на рибарството и 
развитието на крайбрежните 
общности.

Or. pt

Изменение 98
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Предвид слабата представеност 
на дребномащабните крайбрежни 
рибари в социалния диалог, ЕФМДР 
следва да подпомага организации, които 
насърчават този диалог на подходящи 
форуми.

(34) Като се има предвид слабостта 
на социалния диалог на секторно 
равнище, ЕФМДР следва да подпомага 
организации, които насърчават този 
диалог, да изградят капацитета си на
регионално, национално и европейско 
равнище и да засилят 
представителството на интересите 
на сектора.

Or. en

Изменение 99
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Предвид потенциала на 
диверсификацията за дребномащабните 
крайбрежни рибари и тяхната 
съществено важна роля в крайбрежните 
общности, ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията, като обхваща 
новосъздадени предприятия и 
инвестиции за модернизация на техните 
кораби, в допълнение към съответното 

(35) Предвид потенциала на 
диверсификацията за дребномащабните 
крайбрежни рибари и тяхната 
съществено важна роля в крайбрежните 
общности, ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията, като обхваща 
новосъздадени предприятия и 
инвестиции за модернизация на техните 
кораби, в допълнение към съответното 
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обучение за придобиване на 
професионални умения и съответната 
област извън риболовните дейности.

обучение за придобиване на 
професионални умения и съответната 
област извън риболовните дейности.
Подкрепата на ЕФМДР за 
дейностите по диверсификация 
следва също да обърне специално 
внимание на положението и 
възможностите на младите хора от 
крайбрежните общности.

Or. en

Изменение 100
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Международната организация 
на труда (МОТ) оценява, че риболовът 
е опасно занимание в сравнение с други 
професии, и е подписала или приела 
редица конвенции и препоръки за 
насърчаване на достойни условия на 
труд за рибарите; принципите, 
съдържащи се в тези конвенции и 
препоръки, следва да служат за 
централни критерии за определяне на 
използването на средствата на 
ЕФМДР.

Or. en

Изменение 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел посрещане на нуждите, (36) С цел посрещане на нуждите, 
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свързани със здравословни и безопасни 
условия на труд на борда на 
риболовните кораби, ЕФМДР следва да 
подпомага инвестиции, насочени към 
безопасните условия и хигиената на 
борда.

свързани със здравословни и безопасни 
условия на труд на борда на 
риболовните кораби, ЕФМДР следва да 
подпомага единствено инвестиции, 
насочени към безопасните условия и 
хигиената на борда на кораби, за които 
е демонстрирано, че нямат 
свръхкапацитет; тези инвестиции не 
увеличават възможността на кораба 
за риболов.

Or. en

Изменение 102
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Вследствие на създаването на 
системи на прехвърляеми риболовни 
концесии, предвидено в член 27 от 
[Регламента относно ОПОР] и с цел 
подпомагане на държавите-членки 
при внедряването на тези нови 
системи, ЕФМДР следва да отпуска 
подпомагане за изграждане на 
капацитета и обмен на най-добри 
практики.

заличава се

Or. pt

Изменение 103
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Въвеждането на системите на 
прехвърляеми риболовни концесии 

(38) Съществува нужда от нови 
професионални възможности в 
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следва да повиши 
конкурентоспособността на сектора.  
Следователно може да възникне
нужда от нови професионални 
възможности извън риболовните 
дейности.  По тази причина ЕФМДР 
следва да подпомага диверсификацията 
и създаването на работи места в 
риболовни общности, по-специално 
като подпомага новосъздадени 
предприятия и пренасочването на 
корабите към морски дейности извън 
риболовните дейности на 
дребномащабни крайбрежни 
риболовни кораби. Последната 
операция изглежда подходяща, тъй 
като дребномащаните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 
системите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

сектори, свързани с риболова. По тази 
причина ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията и създаването на 
работи места в риболовни общности, по-
специално като подпомага 
новосъздадени предприятия.

Or. pt

Изменение 104
Jean Lambert

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Въвеждането на системите на 
прехвърляеми риболовни концесии 
следва да повиши 
конкурентоспособността на сектора.
Следователно може да възникне нужда 
от нови професионални възможности 
извън риболовните дейности. По тази 
причина ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията и създаването на 
работи места в риболовни общности, по-
специално като подпомага 
новосъздадени предприятия и 
пренасочването на корабите към морски 
дейности извън риболовните дейности 
на дребномащабни крайбрежни 

(38) Въвеждането на системите на 
прехвърляеми риболовни концесии 
следва да повиши 
конкурентоспособността на сектора.
Следователно може да възникне нужда 
от нови професионални възможности 
извън риболовните дейности. По тази 
причина ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията и създаването на 
работи места в риболовни общности, по-
специално като подпомага 
новосъздадени предприятия и 
пренасочването на корабите към морски 
дейности със слабо въздействие върху 
околната среда извън риболовните 
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риболовни кораби. Последната 
операция изглежда подходяща, тъй като 
дребномащаните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 
системите на прехвърляеми риболовни 
концесии.

дейности на дребномащабни 
крайбрежни риболовни кораби.
Последната операция изглежда 
подходяща, тъй като дребномащабните 
крайбрежни риболовни кораби не са 
обхванати от системите на 
прехвърляеми риболовни концесии.

Or. en

Изменение 105
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Целта на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира 
устойчива експлоатация на рибните 
запаси.  Свръхкапацитетът е определен 
за основна причина за свръхулова.  
Следователно е съществено важно 
риболовният флот на Съюза да бъде 
приспособен към наличните ресурси.  
Премахването на свръхкапацитета чрез 
публична помощ като схеми за 
временно или окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
или бракуване са доказали своята 
неефективност.  Следователно ЕФМДР 
ще подкрепя създаването и 
управлението на системи от 
прехвърляеми риболовни концесии, 
целящи намаляване на 
свръхкапацитета и подобрени 
икономически показатели и 
доходност на въпросните оператори.

(39) Целта на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира 
устойчива експлоатация на рибните 
запаси.  Свръхкапацитетът е определен 
за основна причина за свръхулова.  
Следователно е съществено важно 
риболовният флот на Съюза да бъде 
приспособен към наличните ресурси.
Важно е да се подчертае, че
премахването на свръхкапацитета чрез 
публична помощ като схеми за 
временно или окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
или бракуване са доказали своята 
неефективност.

Or. pt

Изменение 106
Inês Cristina Zuber
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Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Предвид факта, че 
свръхкапацитетът е една от 
основните причини за свръхулова, 
следва да бъдат предприети мерки за 
приспособяване на риболовния флот 
на Съюза към наличните ресурси. В 
тази връзка ЕФМДР следва да 
подпомага създаването, изменението 
и управлението на системи на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
въведени от ОПОР като 
инструменти за управление с цел 
намаляване на свръхкапацитета.

заличава се

Or. pt

Изменение 107
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В същия ред на мисли ЕФМДР 
следва да подпомага намаляването на 
въздействието на риболова върху 
морската среда, по-специално чрез 
насърчаването на екоиновациите, по-
селективни риболовни съоръжения и 
оборудване, както и мерки, целящи 
опазване и възстановяване на морското 
биологично разнообразие и екосистеми, 
както и услугите, които предоставят те, 
в съответствие със Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.

(42) В същия ред на мисли ЕФМДР 
следва да подпомага свеждането до 
минимум и когато е възможно,
намаляването на въздействието на 
риболова върху морската среда, по-
специално чрез насърчаването на 
екоиновациите, по-селективни 
риболовни съоръжения и оборудване, 
както и мерки, целящи опазване и 
възстановяване на морското биологично 
разнообразие и екосистеми, както и 
услугите, които предоставят те, в 
съответствие със Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г. и 
достигането на равнищата, 
необходими за постигане на добро 
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екологично състояние най-късно през
2020 г., както е посочено в Рамковата 
директива за морска стратегия.

Or. en

Изменение 108
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Инвестирането в човешкия капитал 
също е съществено важно за
увеличаване на
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на
дейностите, свързани с аквакултури.  
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия живот 
и свързването в мрежи, които стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, които 
допринасят за подобряване на общите 
резултати и конкурентоспособността на 
операторите.

(51) Инвестирането в човешкия капитал 
също е съществено важно за
увеличаване на доходността за 
производителите и приходите на 
операторите, ангажирани с
дейностите, свързани с аквакултури.  
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия живот 
и свързването в мрежи, които стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, които 
допринасят за подобряване на общите 
резултати и конкурентоспособността на 
операторите.

Or. pt

Изменение 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Инвестирането в човешкия капитал 
също е съществено важно за 
увеличаване на конкурентоспособността 
и икономическите резултати на 
дейностите, свързани с аквакултури.

(51) Инвестирането в човешкия капитал 
също е съществено важно за 
увеличаване на конкурентоспособността 
и икономическите резултати на 
дейностите, свързани с аквакултури.



PE492.837v01-00 24/47 AM\908413BG.doc

BG

Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия живот 
и свързването в мрежи, които стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, които 
допринасят за подобряване на общите 
резултати и конкурентоспособността на 
операторите.

Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага обучението през целия живот 
и свързването в мрежи, които стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, които 
допринасят за подобряване на
методологиите, целящи дейност с по-
слабо въздействие върху околната 
среда, общите резултати и 
конкурентоспособността на 
операторите.

Or. en

Изменение 110
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) В рибарските райони развитието, 
направлявано от потребностите на 
местното население, следва да 
насърчава иновативни подходи за 
осигуряване на растеж и работни места, 
по-специално посредством добавяне на 
стойност към продуктите от 
рибарството и диверсифициране на 
местната икономика в посока на нови 
икономически дейности, включително 
предлаганите от т.нар „син“ растеж и 
по-широките морски сектори.

(56) В рибарските райони развитието, 
направлявано от потребностите на 
местното население, следва да 
насърчава иновативни и интегриращи
подходи за осигуряване на устойчив
растеж и качествени работни места, по-
специално посредством добавяне на 
стойност към продуктите от 
рибарството и диверсифициране на 
местната икономика в посока на нови 
икономически дейности, включително 
предлаганите от т.нар „син“ растеж и 
по-широките морски сектори.

Or. en

Изменение 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 57
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Устойчивото развитие на 
рибарските райони следва да допринесе 
за постигане на целите на стратегията
„Европа 2020“ за насърчаване на 
социалното приобщаване и намаляване 
на бедността и за засилването на
иновациите на местно равнище, както 
и на целта за териториално сближаване 
— определена като основен приоритет в 
Договора от Лисабон.

(57) Устойчивото развитие на 
рибарските райони следва да допринесе 
за постигане на целите на стратегията
„Европа 2020“ за насърчаване на 
социалното приобщаване и намаляване 
на бедността и за засилването на еко-
иновациите на местно равнище, както 
и на целта за териториално сближаване 
— определена като основен приоритет в 
Договора от Лисабон.

Or. en

Изменение 112
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Развитието, направлявано от 
потребностите на населението в 
съответните райони, следва да бъде 
осъществявано на база на подход 
„отдолу-нагоре“ чрез местни 
партньорства, съставени от 
представители на обществеността, 
частния сектор и гражданското 
общество, които правилно отразяват 
местното общество. Посочените 
участници на местно ниво по най-добър 
начин могат да изготвят и приложат 
интегрирани многосекторни стратегии 
за местно развитие, които са отговарят 
на нуждите на техните собствени 
рибарски райони. С цел да се гарантира 
представителността на местните групи 
за действие е важно нито една отделна 
заинтересована група да няма повече от 
49 % от правата на глас в органите за 
вземане на решения.

(58) Развитието, направлявано от 
потребностите на населението в 
съответните райони, следва да бъде 
осъществявано на база на подход 
„отдолу-нагоре“ чрез местни 
партньорства, съставени от 
представители на обществеността, 
частния сектор и гражданското 
общество, включително 
представителни социални партньори, 
които правилно отразяват местното 
общество. Посочените участници на 
местно ниво по най-добър начин могат 
да изготвят и приложат интегрирани 
многосекторни стратегии за местно 
развитие, които са отговарят на нуждите 
на техните собствени рибарски райони. 
С цел да се гарантира 
представителността на местните групи 
за действие е важно нито една отделна 
заинтересована група да няма повече от 
49 % от правата на глас в органите за 



PE492.837v01-00 26/47 AM\908413BG.doc

BG

вземане на решения.

Or. en

Изменение 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) ЕФМДР следва да подпомага 
насърчаването на интегрирано морско 
управление на всички равнища, особено 
чрез обмен на най-добри практики и 
доразвиване и изпълнение на 
стратегиите за морските басейни. Тези 
стратегии целят създаването на 
интегрирана рамка за справяне с често 
срещаните трудности в европейските 
морски басейни и засилено 
сътрудничество между 
заинтересованите страни с цел 
увеличаване до максимум използването 
на финансовите инструменти и фондове 
на Съюза и допринасяне за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на Съюза.

(77) ЕФМДР следва да подпомага 
насърчаването на интегрирано морско 
управление на всички равнища, особено 
чрез обмен на най-добри практики и 
доразвиване и изпълнение на 
стратегиите за морските басейни. Тези 
стратегии целят създаването на 
интегрирана рамка за справяне с често 
срещаните трудности в европейските 
морски басейни и засилено 
сътрудничество между 
заинтересованите страни с цел 
увеличаване до максимум използването 
на финансовите инструменти и фондове 
на Съюза и допринасяне за 
екологическата устойчивост,
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на Съюза.

Or. en

Изменение 114
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) ЕФМДР следва да подпомага също 
така устойчивия икономически растеж, 

(80) ЕФМДР следва да подпомага също 
така устойчивия и приобщаващ
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заетостта, иновациите и 
конкурентоспособността в рамките на 
морските сектори и в крайбрежните 
райони. Особено важно е да бъдат 
определени регулаторните пречки и 
недостатъчните умения, които спъват 
растежа в новопоявилите се и 
потенциалните морски сектори, както и 
операции, целящи насърчаване на 
инвестициите в технологични иновации, 
които са необходими за подобряване на 
бизнес потенциала на мореплавателните 
и морските приложения.

икономически растеж, заетостта, 
подобрените условия на живот и 
труд, иновациите и 
конкурентоспособността в рамките на 
морските сектори и в крайбрежните 
райони. Особено важно е да бъдат 
определени регулаторните пречки и 
недостатъчните умения, които спъват 
растежа в новопоявилите се и 
потенциалните морски сектори, както и 
операции, целящи насърчаване на 
инвестициите в технологични иновации, 
които са необходими за подобряване на 
бизнес потенциала на мореплавателните 
и морските приложения.

Or. en

Изменение 115
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Тъй като е важно да се гарантира 
опазването на морските биологични 
ресурси и защитата на рибните запаси, 
по-специално от незаконен риболов, и с 
оглед на заключенията, направени в
Зелената книга „Реформа на ОПОР“, от 
подпомагането по ЕФМДР следва да 
бъдат изключени операторите, които не 
спазват правилата на ОПОР и които 
особено много застрашават 
устойчивостта на съответните запаси, 
позволяваща възстановяването и 
поддържането на популациите на 
подложените на улов видове над 
равнищата на МУУ, както и 
операторите, които се занимават с ННН 
риболов. Финансирането от Съюза на 
който и да било етап от процеса на 
подбор до изпълнението на дадена 
операция не следва да се използва в 

(88) Тъй като е важно да се гарантира 
опазването на морските биологични 
ресурси и защитата на рибните запаси, 
по-специално от незаконен риболов, и с
оглед на заключенията, направени в 
Зелената книга „Реформа на ОПОР“, от 
подпомагането по ЕФМДР следва да 
бъдат изключени операторите, които не 
спазват правилата на ОПОР и които 
особено много застрашават 
устойчивостта на съответните запаси, 
позволяваща възстановяването и 
поддържането на популациите на 
подложените на улов видове над 
равнищата на МУУ, както и 
операторите, които се занимават с ННН 
риболов, както и тези, които не 
спазват условия на труд, съобразени с 
Конвенция № 188 и Препоръка № 199 
на МОТ. Финансирането от Съюза на 
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ущърб на обществения интерес от 
опазване на морските биологични 
ресурси, заложен в целите на 
Регламента относно ОПОР.

който и да било етап от процеса на 
подбор до изпълнението на дадена 
операция не следва да се използва в 
ущърб на обществения интерес от 
опазване на морските биологични 
ресурси, заложен в целите на 
Регламента относно ОПОР.

Or. en

Изменение 116
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „рибар“ означава всяко лице, което 
се занимава професионално с признат от 
държава членка риболов на борда на 
действащ риболовен кораб или се 
занимава професионално с признато от 
държава членка отглеждане на морски 
организми без кораб;

(6) „рибар“ означава всяко лице, което 
се занимава професионално с признат от 
държава членка риболов на борда на 
действащ риболовен кораб или се 
занимава професионално с признато от 
държава членка отглеждане на морски 
организми без кораб. Освен ако не е
посочено друго, „рибар“ означава 
собственика на кораба и лицето, 
което работи на борда по силата на 
трудово отношение със собственика 
на кораба.

Or. en

Изменение 117
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на устойчиви и 
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури;

а) насърчаване на устойчиви рибарство 
и аквакултури;
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Or. pt

Изменение 118
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на балансирано и 
приобщаващо териториално развитие 
на рибарските райони;

в) насърчаване на устойчиво развитие 
на крайбрежните райони, които са 
най-силно зависими от риболова и 
създаването на заетост;

Or. pt

Изменение 119
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на икономически растеж, 
социално приобщаване, създаване на 
работни места и подпомагане на
трудовата мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите по 
вътрешните водоеми, които зависят от 
риболова и аквакултурите;

а) насърчаване на икономически растеж, 
социално приобщаване и създаване на 
работни места и подпомагане на 
общностите в крайбрежните региони и 
регионите по вътрешните водоеми, 
които зависят от риболова и 
аквакултурите;

Or. pt

Изменение 120
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на икономически растеж, 
социално приобщаване, създаване на 
работни места и подпомагане на 
трудовата мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите по 
вътрешните водоеми, които зависят от 
риболова и аквакултурите;

а) насърчаване на икономически растеж, 
социално приобщаване, създаване на 
работни места, пригодност за заетост
и подпомагане на трудовата мобилност 
в общностите в крайбрежните региони и 
регионите по вътрешните водоеми, 
които зависят от риболова и 
аквакултурите, при отчитане на 
положението на уязвимите групи 
като жените, малцинствените групи 
и младите хора;

Or. en

Изменение 121
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) диверсификация на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
икономика и растеж на морската 
икономика, включително смекчаване на 
изменението на климата.

б) подпомагане на сектора на 
рибарството и диверсификация на 
риболовните дейности в други сектори 
на морската икономика и растеж на 
морската икономика, включително 
смекчаване на изменението на климата.

Or. pt

Изменение 122
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) диверсификация на риболовните 
дейности в други сектори на морската 

б) диверсификация на риболовните 
дейности в други сектори на морската 
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икономика и растеж на морската 
икономика, включително смекчаване на 
изменението на климата.

икономика, мобилност на заетите 
рибари в случай на загубване на 
работата и растеж на морската 
икономика, включително смекчаване на 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 123
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - точка 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Насърчаване на иновативното и 
конкурентоспособно рибарство, 
основано на знания, чрез 
съсредоточаване върху следните 
области:

(2) Насърчаване на иновативното 
рибарство, основано на знания, чрез 
съсредоточаване върху следните 
области:

Or. pt

Изменение 124
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на рибарството, по-
специално на дребномащабния 
крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността или условията на труд в 
сектора;

б) подобряване на доходността за 
производителите и жизнеспособността 
на рибарството, по-специално на 
дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и
условията на труд в сектора;

Or. pt
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Изменение 125
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развиване на нови професионални 
умения и обучение през целия живот;

в) стимулиране на млади хора за 
навлизане в сектора и развиване на
професионално обучение, нови 
професионални умения и обучение през 
целия живот;

Or. pt

Изменение 126
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - точка 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Насърчаване на иновативни и 
конкурентоспособни аквакултури, 
основани на знания, чрез 
съсредоточаване върху следните 
области:

(3) Насърчаване на иновативни 
аквакултури, основани на знания, чрез 
съсредоточаване върху следните 
области:

Or. pt

Изменение 127
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията за 
аквакултури, по-специално МСП;

б) подобряване на доходността за 
производителите и жизнеспособността 
на предприятията за аквакултури, по-
специално МСП;



AM\908413BG.doc 33/47 PE492.837v01-00

BG

Or. pt

Изменение 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба)  постигане на добро екологично 
състояние съгласно определението в 
Рамковата директива за морска 
стратегия.

Or. en

Изменение 129
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на контрола и 
правоприлагането, повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация.

б) подпомагане на контрола и 
правоприлагането, включително 
трудовите инспекции, повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация.

Or. en

Изменение 130
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подкрепа за партньорство, 
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сътрудничество и диалог между учени 
и рибари, за да се засили 
ангажираността с ОПОР на 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 131
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към принципите, 
заложени в член 4 от 
[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби] Комисията и 
държавите членки гарантират 
координацията и взаимното допълване 
между подпомагането от ЕФМДР и от 
други политики и финансови 
инструменти на Съюза, включително 
Регламент (ЕО) № [за установяване на 
Рамковата програма за действие за 
околната среда и изменението на 
климата (Рамкова програма LIFE)], 
както и тези в рамките на външната 
дейност на Съюза. Координацията 
между помощта от ЕФМДР и Рамковата 
програма LIFE се постига по-специално 
чрез насърчаване на финансирането на 
дейности, които допълват интегрирани 
проекти, финансирани по Рамковата 
програма LIFE, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, които са 
валидирани по Рамковата програма 
LIFE.

В съответствие с принципите, 
заложени в член 4 от 
[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби] Комисията и 
държавите членки гарантират 
координацията и взаимното допълване 
между подпомагането от ЕФМДР и от 
други фондове в рамките на 
политиката за сближаване и други
политики и финансови инструменти на 
Съюза, включително 
Регламент (ЕО) № [за установяване на 
Рамковата програма за действие за 
околната среда и изменението на 
климата (Рамкова програма LIFE)], 
както и тези в рамките на външната 
дейност на Съюза. Координацията 
между помощта от ЕФМДР и Рамковата 
програма LIFE се постига по-специално 
чрез насърчаване на финансирането на 
дейности, които допълват интегрирани 
проекти, финансирани по Рамковата 
програма LIFE, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, които са 
валидирани по Рамковата програма 
LIFE, по-конкретно в рамките на 
приоритетната област „биологично 
разнообразие“.

Or. en
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Изменение 132
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) оператори, които са извършили 
нарушения на Конвенция № 188 и 
Препоръка № 199 на МОТ относно 
условията на труд в сектора на 
рибарството.

Or. en

Изменение 133
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 13 – точка 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) инвестиции на борда на флоти, 
които действат при 
свръхкапацитет.

Or. en

Изменение 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сума в размер на 4 535 000 000 EUR
от ресурсите по параграф 1 се 
разпределя за устойчиво развитие на 
рибарството, аквакултурите и 

2. Максимална обща сума в размер на
4 170 000 000 EUR от ресурсите по 
параграф 1 се разпределя за устойчиво 
развитие на рибарството, аквакултурите 
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рибарските райони съгласно дял V, 
глави I, II и III.

и рибарските райони съгласно дял V, 
глави I, II и III.

Or. en

Изменение 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сума в размер на 477 000 000 EUR от 
ресурсите по параграф 1 се разпределя 
за мерките за контрол и правоприлагане 
съгласно член 78.

3. Минимална обща сума в размер на
600 000 000 EUR от ресурсите по 
параграф 1 се разпределя за мерките за 
контрол и правоприлагане съгласно 
член 78.

Or. en

Изменение 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сума в размер на 358 000 000 EUR от 
ресурсите по параграф 1 се разпределя 
за мерките за събиране на данни 
съгласно в член 79.

4. Минимална обща сума в размер на
600 000 000 EUR от ресурсите по 
параграф 1 се разпределя за мерките за 
събиране на данни съгласно в член 79.

Or. en

Изменение 137
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) равнището на заетост в секторите
на рибарството и аквакултурите;

(i) равнището на заетост в сектора на 
рибарството и в аквакултурите;

Or. pt

Изменение 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съгласуваността на мерките по 
приоритетите на ЕС за ЕФМДР, 
посочени в член 38, параграф 1, буква 
г) от настоящия регламент, с 
приоритетните рамки за действие по 
„Натура 2000“, посочени в член 8, 
параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна.

Or. en

Изменение 139
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на критериите за подбор на 
проекти;

е) описание на критериите за подбор на 
проекти, като се дава приоритет на 
проекти, които са разработени, за да 
намалят въздействието на 
рибарството и свързаните с 
аквакултури дейности върху 
околната среда;
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Or. en

Изменение 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква о) – подточка i – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- оценка на равновесието между 
риболовния капацитет и 
възможностите за риболов.

Or. en

Изменение 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел стимулиране на иновациите в 
рибарството ЕФМДР може да 
подпомага проекти, целящи 
разработването или въвеждането на 
нови или значително подобрени 
продукти с оглед развитието на 
технологиите, нови или подобрени 
процеси, нови или подобрени системи за 
управление и организация.

1.С цел стимулиране на иновациите в 
рибарството ЕФМДР може да 
подпомага проекти, целящи 
разработването или въвеждането на 
нови или значително подобрени 
продукти с оглед развитието на 
технологиите, нови или подобрени 
процеси, нови или подобрени системи за 
управление и организация, при условие 
че подобни проекти спомагат за 
постигането на целите, посочени в 
членове 2 и 3 от [Регламента относно 
общата политика в областта на 
рибарството].

Or. en
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Изменение 142
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обучение през целия живот, 
разпространение на научни знания и 
иновативни практики и придобиване на 
нови професионални умения, свързани 
по-специално с устойчивото управление 
на морските екосистеми, дейностите в 
морския сектор, иновациите и 
предприемачеството;

а) млади хора, които се стремят да 
навлязат в сектора, обучение през 
целия живот, разпространение на 
научни знания и иновативни практики и 
придобиване на нови професионални 
умения, свързани по-специално с 
устойчивото управление на морските 
екосистеми, дейностите в морския 
сектор, иновациите и 
предприемачеството;

Or. pt

Изменение 143
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на социалния диалог на 
национално, регионално и местно 
равнище, включващ рибари и други 
съответни заинтересовани страни.

в) насърчаване на социалния диалог на 
национално, регионално и местно 
равнище, включващ
представителните социални 
партньори.

Or. en

Изменение 144
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) модернизация на дребномащабни 
крайбрежни риболовни кораби, за да 
бъдат пренасочен към дейности извън
риболова.

б) модернизация на дребномащабни 
крайбрежни риболовни кораби, за да 
бъдат пренасочен към дейности за 
допълване на риболова.

Or. pt

Изменение 145
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се отпуска на рибари 
или на собственици на риболовни 
кораби.

2. Подпомагането се отпуска
единствено на рибари или на 
собственици на риболовни кораби, 
които действат в рибни стопанства, 
за които е демонстрирано, че 
съществува ефективен баланс между 
възможностите за риболов и 
риболовния капацитет.

Or. en

Изменение 146
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Подпомагане за системи на 
прехвърляеми риболовни концесии на 
ОПОР
1. С цел да бъдат създадени или 
изменени системите на прехвърляеми 
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риболовни концесии съгласно член 27 
от [Регламента относно ОПОР] 
ЕФМДР може да подпомага:
а) проектирането и разработването 
на технически и административни 
средства, които са необходими за 
създаването или функционирането на 
система на прехвърляеми риболовни 
концесии;
б) участието на заинтересованите 
страни в проектирането на системи 
на прехвърляеми риболовни концесии;
в) наблюдението и оценката на 
системите на прехвърляеми 
риболовни концесии;
г) управлението на системите на 
прехвърляеми риболовни концесии.
2. Подпомагането по параграф 1, 
букви а), б) и в) се отпуска само на 
публични органи. Подпомагането по 
параграф 1, буква г) от настоящия член 
се отпуска на публични органи, 
юридически или физически лица или 
признати организации на 
производители, които се занимават с 
колективно управление на обединени 
прехвърляеми риболовни концесии в 
съответствие с член 28, параграф 4 от 
Регламента относно общата политика 
в областта на рибарството.

Or. pt

Изменение 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира ефективното 
прилагане на мерките за опазване по
членове 17 и 21 от [Регламента относно 

1. За да се реализират ефективно 
приоритетите за регионализация в 
общата политика в областта на
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общата политика в областта на 
рибарството] ЕФМДР може да 
подпомага:

рибарството и мерките за опазване по
членове 17 и 21 от [Регламента относно 
общата политика в областта на 
рибарството] ЕФМДР може да 
подпомага:

Or. en

Изменение 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) участието на заинтересованите 
страни в проектирането и 
прилагането на мерките за опазване по 
смисъла на членове 17 и 21 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството].

б) участието на заинтересованите 
страни в установяването и 
изработването на многогодишни 
планове в съответствие с членове 9, 
10 и 11 от [Регламента относно 
общата политика в областта на 
рибарството] и мерките за опазване по 
смисъла на членове 17 и 21 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството].

Or. en

Изменение 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) насърчаване на изследвания в 
областта на риболовните практики и 
съоръжения, оценяването на 
запасите и отражението на риболова 
върху екосистемите, с които се цели 
да се сведат до минимум или да се 
избегнат отрицателните 
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въздействия на риболова върху 
морските видове и местообитания.

Or. en

Изменение 150
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) управление, възстановяване и 
наблюдение на обекти по „Натура 2000“ 
в съответствие с Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване 
на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици в съответствие с 
приоритетните действащи рамки 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета;

г) набелязване, подбор и определяне, 
както и управление, възстановяване и 
наблюдение на обекти по „Натура 2000“ 
в съответствие с Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване 
на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици в съответствие с 
приоритетните действащи рамки 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета;

Or. en

Изменение 151
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление, възстановяване и 
наблюдение на морските защитени 
територии с оглед на прилагането на 
мерките за пространствена защита, 
посочени в член 13, параграф 4 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

д) набелязване, подбор и определяне, 
както и управление, възстановяване и 
наблюдение на морските защитени 
територии с оглед на прилагането на 
мерките за пространствена защита, 
посочени в член 13, параграф 4 от 
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парламент и на Съвета; Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. en

Изменение 152
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се отпуска на дребномащабни 
крайбрежни рибари, които 
притежават риболовен кораб от ЕС, 
регистриран като действащ, и които 
са осъществявали риболовна дейност 
в морето в продължение на най-малко 
240 дни през двете години, 
предшестващи датата на 
представяне на заявлението. 
Подкрепата по параграф 1, буква а) 
също така не предоставя подпомагане 
на доходите на оператори, които са 
част от флот, работещ при 
свръхкапацитет.

Or. en

Изменение 153
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се смекчи въздействието на 
изменението на климата ЕФМДР може 
да подпомага:

1. С цел да се смекчи въздействието на 
изменението на климата и единствено 
ако е демонстрирано, че това няма да 
доведе до повишаване на 
възможността за риболов на 
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риболовния кораб, ЕФМДР може да 
подпомага:

Or. en

Изменение 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подпомагането, посочено в 
параграф 1, се отпуска само на 
собственици на риболовни кораби от 
ЕС, чиито кораби са осъществявали 
риболовна дейност в продължение на 
най-малко 60 дни в морето през двете 
години, предшестващи датата на 
подаване на заявлението.

4. Подпомагането, посочено в 
параграф 1, се отпуска само на 
собственици на риболовни кораби от 
ЕС, чиито кораби действат в рибни 
стопанства, за които е 
демонстрирано, че съществува 
ефективен баланс между 
възможностите за риболов и 
риболовния капацитет, и които са 
осъществявали риболовна дейност в 
продължение на най-малко 60 дни в 
морето през двете години, 
предшестващи датата на подаване на 
заявлението.

Or. en

Изменение 155
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обучение през целия живот, 
разпространение на научни познания и 
иновативни практики и придобиване на 
нови професионални умения в областта 
на аквакултурите;

а) обучение през целия живот, 
разпространение на научни познания и 
иновативни практики и придобиване на 
нови професионални умения в областта 
на аквакултурите, които спомагат за 
намаляване на въздействието на 
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операциите върху околната среда;

Or. en

Изменение 156
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) като цяло отразяват основната цел на 
своята стратегия и социално-
икономическия състав на района чрез 
балансирано представителство на 
основните заинтересовани страни, 
включително частния сектор, публичния 
сектор и гражданското общество;

а) като цяло отразяват основната цел на 
своята стратегия и социално-
икономическия състав на района чрез 
балансирано представителство на 
основните заинтересовани страни, 
включително частния сектор, публичния 
сектор, гражданското общество и 
представителните социални 
партньори;

Or. en

Изменение 157
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантират значително 
представителство на секторите на 
рибарството и аквакултурите.

б) гарантират значително 
представителство на секторите на 
рибарството и аквакултурите, 
включително представителните 
социални партньори.

Or. en

Изменение 158
Ole Christensen
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Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавяне на стойност, създаване на 
работни места и насърчаване на 
иновациите на всички етапи от веригата 
за доставка в рибарството и 
аквакултурите;

а) добавяне на стойност, създаване на 
работни места, привличане на млади 
хора в сектора на рибарството и 
насърчаване на иновациите на всички 
етапи от веригата за доставка в 
рибарството и аквакултурите;

Or. en

Изменение 159
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на социалното 
благополучие и културното наследство 
в рибарските райони, включително 
морското културно наследство;

г) насърчаване на социалното 
благополучие и приобщаване и
културното наследство в рибарските 
райони, включително морското 
културно наследство;

Or. en

Изменение 160
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специфични мерки за контрол и 
правоприлагане по ОПОР;

б) специфични мерки за контрол и 
правоприлагане по ОПОР, 
включително трудови инспекции;

Or. en


