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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е новият инструмент на 
Съюза за финансиране на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и на 
интегрираната морска политика (ИМП) за периода 2014-2020 г.

ЕФМДР се вписва в стратегията „Европа 2020“ и от него се очаква да допринесе за 
постигането на общите цели на Съюза чрез три емблематични инициативи: i) „Европа 
за ефективно използване на ресурсите“, ii) „Съюз за иновации“ и iii) „Програма за нови 
умения и работни места“.

ЕФМДР също така се вписва в по-общия контекст на политиката на сближаване и има 
общи цели и приоритети с другите фондове с оглед на насърчаването на интегрирано 
използване на наличните ресурси. 

Предложението на Европейската комисия за регламент се стреми да включи засилено 
социално измерение в ЕФМДР. На практика текстът на регламента съдържа различни 
елементи в тази насока, към които могат да се добавят още други. 

ЕФМДР трябва да стимулира създаването на заетост и социалното сближаване, най-
вече в общностите, които зависят от сектора на рибарството, като също така дава 
възможност за диверсификация на дейностите, насочвани към други морски сектори. 

За тази цел ЕФМДР трябва да насърчава човешкия капитал и да спомага за 
диверсификацията, като дава възможност на рибарите да се обучават за започване на 
нови дейности, възникващи в други морски сектори. Следва е да се уточни, че ЕФМДР 
може също така да финансира инструменти и дейности с цел предвиждане на 
необходими умения. 

Друг много важен аспект, към който фондът трябва да допринесе чрез финансиране, е 
подобряването на здравословните и безопасни условия на труд на рибарите и други 
работници в сектора на рибарството, посредством инвестиции на борда, в отделни 
съоръжения или инфраструктури, а също и в обучение в областта на здравето и 
безопасността. 

В предложението на Комисията за пръв път ЕФМДР признава ролята, която често 
изпълняват брачните партньори – в мнозинството от случаите жени, в семейните 
риболовни дейности. Брачните партньори могат да се възползват от подпомагане по 
линия на ЕФМДР за обучение — по-специално за придобиването на професионални 
умения, свързани с предприемачеството и стопанското управление. Освен това следва 
да се насърчи участието на брачните партньори на рибарите в социалния диалог и в 
подхода за развитие, основан на потребностите на местното население.

Предвиждат се специални помощи за иновации; следва да се изясни, че тези помощи 
трябва да включват социалното новаторство с оглед насърчаване на нови решения на 
социалните проблеми.



PE491.019v01-00 4/39 PA\903834BG.doc

BG

ЕФМДР също така би могъл да се използва за укрепване на основания на 
потребностите на местното население подход за устойчиво развитие на рибарските 
райони и в този контекст е необходимо да се подчертае, че всички заинтересовани 
страни трябва да са представени при вземането на решения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по рибно 
стопанство да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Следва да се припомни, че при 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности във 
връзка с реформата на ОПОР, ИМП и 
ЕФМДР Съюзът ще вземе предвид 
изискванията, свързани с 
насърчаването на високо равнище на 
заетост, гарантирането на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както 
и постигането на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве, в съответствие с 
член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. es

Изменение 2
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 

(5) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., 
когато бе приета стратегията
„Европа 2020“, ЕС и държавите-членки 
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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.

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 и социалното изключване, 
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. es

Изменение 3
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 

(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 увеличаване на заетостта 
и на икономическото, социалното и 
териториално сближаване,
насърчаване на рибарството и 
аквакултурите, основани на иновации и 
знания, и популяризиране на устойчив 
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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.

риболов и аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите 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. es

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На всички етапи от изпълнението на 
фонда целта на Съюза следва да бъде 
премахването на различията и 
насърчаване на равнопоставеността 
между мъжете и жените, както и 
борбата срещу дискриминацията на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вярвания, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация.

(7) При определянето на общите 
предварителни условия и на всички 
етапи от планирането и изпълнението 
на фонда целта на Съюза следва да бъде 
премахването на различията и 
насърчаване на равнопоставеността 
между мъжете и жените, както и 
борбата срещу дискриминацията на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вярвания, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация.

Or. es

Изменение 5
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 

(8) Основната цел на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира,
че дейностите в областта на рибарството 
и аквакултурите допринасят за
постигане на дългосрочни устойчиви 
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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.

екологични условия, необходими за 
социално-икономическото развитие, за 
да се осигури добър жизнен стандарт 
за сектора на рибарството с цел да 
бъде преобърната тенденцията на 
изчезване на множество крайбрежни 
общности и общности от 
вътрешността, зависещи от 
рибарството, да бъде добавена 
стойност към риболовните дейности 
и дейностите, свързани с 
рибарството, и да се насърчи 
диверсификацията в други сектори на 
морската икономика.  Тя следва да 
допринесе също така за повишаване на 
производителността, за стабилни 
пазари, както и да гарантира наличието 
на ресурси и разумни цени на стоките, 
предлагани на потребителите.

Or. es

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
прилагането на фондовете, които 
оказват подкрепа в рамките на 
политиката на сближаване, а именно 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), 
с фондовете за развитието на селските 
райони, а именно Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), и за 
морския сектор и сектора на 
рибарството, а именно Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), са определени общи 
разпоредби за всички тези фондове 
(„фондовете по ОСР“) в 

(20) С цел подобряване на 
координацията и хармонизиране на 
прилагането на фондовете, които 
оказват подкрепа в рамките на 
политиката на сближаване, а именно 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), 
с фондовете за развитието на селските 
райони, а именно Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), и за 
морския сектор и сектора на 
рибарството, а именно Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), са определени общи 
разпоредби за всички тези фондове 
(„фондовете по ОСР“) в 
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[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби]. В допълнение към 
настоящия регламент ЕФМДР съдържа 
специфични разпоредби поради 
особеностите на ОПОР и ИМП.

[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби]. Следва също 
така да се подчертае, че фондовете 
могат да се използват по допълващ се 
начин, за да се постигнат по най-
ефективен начин приоритетите на 
политиката на сближаване на Съюза 
и на стратегията „Европа 2020“; в 
този смисъл следва да се отбележи 
необходимото взаимодействие между 
ЕФМДР и ЕСФ, за да се постигнат 
важните цели, свързани със 
заетостта и борбата срещу 
бедността и социалното изключване.
В допълнение към настоящия регламент 
ЕФМДР съдържа специфични 
разпоредби поради особеностите на 
ОПОР и ИМП.

Or. es

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Като се вземе предвид големината 
на бъдещия ЕФМДР и в контекста на 
принципа на пропорционалност 
разпоредбите, свързани със 
стратегическото планиране, са 
дерогирани от Регламента [относно 
общи разпоредби], поради което през 
програмния период следва да се 
проведат най-малко две консултации 
със заинтересованите страни; не е 
задължително това да става веднъж 
годишно, тъй като би представлявало 
прекомерно голяма административна и 
финансова тежест както за Комисията, 
така и за държавите членки.

(21) Като се вземе предвид големината 
на бъдещия ЕФМДР и в контекста на 
принципа на пропорционалност 
разпоредбите, свързани със 
стратегическото планиране, са 
дерогирани от Регламента [относно 
общи разпоредби], поради което през 
програмния период следва да се 
проведат най-малко три консултации 
със заинтересованите страни; не е 
задължително това да става веднъж 
годишно, тъй като би представлявало 
прекомерно голяма административна и 
финансова тежест както за Комисията, 
така и за държавите членки.

Or. es
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Изменение 8
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) Значителна добавена стойност 
може да бъде осигурена чрез засилване 
на партньорството между Комисията, 
органите на държавите членки и 
различни видове партньори
посредством организация за участието 
на тези действащи лица, като се 
отчитат надлежно институционалните 
правомощия на държавите членки. 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.
Като се имат предвид особеностите 
на сектора на рибарството, трябва 
да бъде осигурено участието на 
икономически и социални партньори, 
които представляват различните 
подсектори и териториални равнища,
научноизследователските 
организации и националните и 
регионалните мрежи на местните 
групи за действие в сектора на 
рибарството. Следва да се обърне 
специално внимание на 
гарантирането на подходящо 
представяне на жените и 
малцинствените групи. Въпросните 
партньори следва да бъдат включени в 
изготвянето на договорите за 
партньорство, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.

Or. es
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Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с целта за 
опростяване всички дейности на 
ЕФМДР, попадащи в рамките на 
споделеното управление, включително 
контрол и събиране на данни, следва да 
бъдат организирани в една оперативна 
програма за всяка държава членка в 
съответствие с националната ѝ 
структура. Програмирането обхваща 
периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. Всяка държава 
членка следва да изготви по една 
оперативна програма. Всяка програма 
следва да определи стратегия за 
изпълнение на целите по отношение на 
приоритетите на Съюза за ЕФМДР и 
подбора на мерки. Програмите следва да 
отговарят на приоритетите на Съюза, но 
също така да се приспособени към 
националните условия и да допълват 
другите политики на Съюза, по-
специално политиката за развитие на 
селските райони и политиката на 
сближаване.

(26) В съответствие с целта за 
опростяване всички дейности на 
ЕФМДР, попадащи в рамките на 
споделеното управление, включително 
контрол и събиране на данни, следва да 
бъдат организирани в една оперативна 
програма за всяка държава членка в 
съответствие с националната ѝ 
структура. Програмирането обхваща 
периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. Всяка държава 
членка следва да изготви по една 
оперативна програма. Всяка програма 
следва да определи стратегия за 
изпълнение на целите по отношение на 
приоритетите на Съюза за ЕФМДР и 
подбора на мерки. Програмите следва да 
отговарят на приоритетите на Съюза, но 
също така да се приспособени към 
националните условия и да допълват 
другите политики на Съюза, по-
специално политиката за развитие на 
селските райони и политиката на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.

Or. es

Изменение 10
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 

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

Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага иновативните операции и 
бизнес развитието.

Or. es

Изменение 11
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 
гарантирането 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.

Or. es

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Като се отчита важността на ролята, 
която съпругите на самостоятелно 
заетите рибари изпълняват в 
дребномащабния крайбрежен риболов, 

(33) Като се отчита важността на ролята, 
която съпругите на самостоятелно 
заетите рибари изпълняват в 
дребномащабния крайбрежен риболов, 
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ЕФМДР следва да подпомага 
обучението и свързването в мрежа, 
които допринасят за тяхното 
професионално развитие, като им дава 
средствата за по-добро изпълнение на 
спомагателните задължения, които те 
традиционно извършват.

ЕФМДР следва да подпомага 
обучението през целия живот и 
свързването в мрежа, които допринасят 
за тяхното професионално развитие, 
като им дава средствата за по-добро 
изпълнение на спомагателните 
задължения, които те традиционно 
извършват, или за допълване на 
диверсификацията на риболовните 
дейности.

Or. es

Изменение 13
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) Предвид слабата представеност на 
дребномащабните крайбрежни рибари в 
социалния диалог, ЕФМДР следва да 
подпомага организации, които 
насърчават този диалог на подходящи 
форуми и засилват 
представителството на интересите 
на сектора.

Or. es

Изменение 14
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 
дифверсификацията, като обхваща 
новосъздадени предприятия и 
инвестиции за модернизация на техните 

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

кораби, в допълнение към 
предвиждането на умения и
съответното обучение за придобиване 
на професионални умения и съответната 
област извън риболовните дейности.

Or. es

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 35 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Следва да се припомни, че 
Международната организация на 
труда (МОТ) оценява, че риболовът е 
опасно занимание в сравнение с други 
професии, и че МОТ е подписала или 
приела редица конвенции и препоръки 
за насърчаване на достойни условия 
на труд за рибарите.

Or. es

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел посрещане на нуждите, 
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.

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

Or. es
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Изменение 17
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 риболовни 
кораби. Последната операция изглежда 
подходяща, тъй като дребномащаните 
крайбрежни риболовни кораби не са 
обхванати от системите на 
прехвърляеми риболовни концесии.

(38) Въвеждането на системите на 
прехвърляеми риболовни концесии 
следва да повиши 
конкурентоспособността на сектора.
Трябва да се осъществи оценка на 
въздействието върху равнището на 
заетост в сектора на рибарството и 
би могло 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.

Or. es

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Предвид важността на риболовните 
пристанища, кейовете за разтоварване и 
покритите лодкостоянки, ЕФМДР 
следва да подпомага съответните 
инвестиции, по-специално 
предназначени за повишаване на 
енергийната ефективност, опазване на 

(44) Предвид важността на риболовните 
пристанища, кейовете за разтоварване и 
покритите лодкостоянки, ЕФМДР 
следва да подпомага съответните 
инвестиции, по-специално 
предназначени за повишаване на 
енергийната ефективност, опазване на 
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околната среда, качеството на 
разтоварваните продукти, както и 
безопасността и условията на труд.

околната среда, качеството на 
разтоварваните продукти,
здравословните и безопасни условия на 
труд.

Or. es

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) В съответствие със стратегията на 
Комисията за устойчиво развитие на 
европейската аквакултура, с целите на 
ОПОР и стратегията „Европа 2020“ 
ЕФМДР следва да подпомага 
устойчивото развитие на сектора на 
аквакултурите в екологично, 
икономическо и социално отношение.

(46) В съответствие със стратегията на 
Комисията за устойчиво развитие на 
европейската аквакултура, с целите на 
ОПОР и стратегията „Европа 2020“ 
ЕФМДР следва да подпомага 
устойчивото развитие на сектора на 
аквакултурите в екологично, 
икономическо и социално отношение, 
гарантиращо високо равнище на 
качествена заетост.

Or. es

Изменение 20
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 

(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 дейностите, целящи 
гарантирането на достъп до 
качествено първоначално обучение и 
обучение през целия живот, и 
свързването в мрежи, което стимулира 
разпространението на знания, както и 
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конкурентоспособността на 
операторите.

консултантските услуги, които 
допринасят за подобряване на общите 
резултати и конкурентоспособността на 
операторите.

Or. es

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Предвид факта, че подходът по 
отношение на развитието, направлявано 
от потребностите на населението в 
съответните райони, отдавна е доказал 
своята полза за насърчаване на 
развитието на рибарството и на селските 
райони, като изцяло отчита големите 
нужди от развитие на много сектори, в 
бъдеще подпомагането следва да бъде 
продължено и засилено.

(55) Предвид факта, че подходът по 
отношение на развитието, направлявано 
от потребностите на населението в 
съответните райони, отдавна е доказал 
своята полза за насърчаване на 
развитието на рибарството и на селските 
райони, като изцяло отчита големите 
нужди от развитие на много сектори и 
гарантира социалната им 
устойчивост, в бъдеще подпомагането 
следва да бъде продължено и засилено.

Or. es

Изменение 22
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 

(56) В рибарските райони развитието, 
направлявано от потребностите на 
местното население, следва да 
насърчава иновативни и интегриращи
подходи за осигуряване на растеж и
устойчиви 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 
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по-широките морски сектори. предлаганите от т.нар „син“ растеж и 
по-широките морски сектори.

Or. es

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 57

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, за увеличаване на 
заетостта и засилване на иновациите, 
включително социалните, на местно 
равнище, както и на целта за 
териториално сближаване —
определена като основен приоритет в 
Договора от Лисабон.

Or. es

Изменение 24
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 

(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 
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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.

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, участието на всички 
действащи лица и прозрачността на 
стратегиите за местно развитие е 
важно нито една отделна 
заинтересована група да няма повече от 
49 % от правата на глас в органите за 
вземане на решения.

Or. es

Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Свързването в мрежи на местните 
партньорства е основна характеристика 
на този подход. Сътрудничеството 
между тези местни партньорства е 
важен инструмент за развитието, за 
който ЕФМДР следва да способства.

(59) Свързването в мрежи на местните 
партньорства е основна характеристика 
на този подход. Сътрудничеството 
между тези местни партньорства е 
важен инструмент за развитието, за 
който ЕФМДР следва да способства и 
който да насърчава.

Or. es

Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Подпомагането на рибарските 
райони по линия на ЕФМДР следва да 
бъде координирано с подпомагането на 
местното развитие, предлагано от други 
фондове на Съюза, и следва да обхваща 
всички аспекти на изготвянето и 
изпълнението на стратегиите за местно 

(60) Подпомагането на рибарските 
райони по линия на ЕФМДР следва да 
бъде координирано с подпомагането на 
местното развитие, предлагано от други 
фондове на Съюза, особено ЕСФ във 
връзка със заетостта и социалното 
приобщаване, и следва да обхваща 
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развитие и дейностите на местните 
групи за действие, както и разходите за 
съживяване на местния район и за 
поддържане на местното партньорство.

всички аспекти на изготвянето и 
изпълнението на стратегиите за местно 
развитие и дейностите на местните 
групи за действие, както и разходите за 
съживяване на местния район и за 
поддържане на местното партньорство.

Or. es

Изменение 27
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 заетостта 
и икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на Съюза.

Or. es

Изменение 28
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 икономически растеж,



PE491.019v01-00 20/39 PA\903834BG.doc

BG

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.

качествената заетост, 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. es

Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) ЕФМДР следва да допълва и да 
съответства на съществуващите и 
бъдещите финансови инструменти, 
които Съюзът и държавите-членки 
предоставят на разположение, както на 
национално, така и на поднационално 
равнище, за насърчаване на опазването 
и устойчивото използване на океаните, 
моретата и крайбрежията, като спомага 
за по-ефективното сътрудничество 
между държавите-членки и техните 
крайбрежни, островни и най-отдалечени 
райони и се вземе предвид 
приоритизирането и напредъка на 
националните и местните проекти.
Фондът ще се свърже с други политики 
на Съюза, които могат да включват 
морско измерение, по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд и 
Европейския социален фонд, както и 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
изследвания и енергийната политика.

(81) ЕФМДР следва да допълва и да 
съответства на съществуващите и 
бъдещите финансови инструменти, 
които Съюзът и държавите-членки 
предоставят на разположение, както на 
национално, така и на поднационално 
равнище, за насърчаване на
устойчивото икономическо и 
социално развитие, опазването и 
устойчивото използване на океаните, 
моретата и крайбрежията, като спомага 
за по-ефективното сътрудничество 
между държавите-членки и техните 
крайбрежни, островни и най-отдалечени 
райони и се вземе предвид 
приоритизирането и напредъка на 
националните и местните проекти.
Фондът ще се свърже с други политики 
на Съюза, които могат да включват 
морско измерение, по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд и 
Европейския социален фонд, както и 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
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изследвания и енергийната политика.

Or. es

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) устойчивото развитие на рибарските 
райони и риболова във вътрешните 
водоеми;

в) стратегиите за устойчиво
развитие, повишаване на заетостта и 
насърчаване на социалното 
сближаване в рибарските райони и
зоните на риболов във вътрешните 
водоеми;

Or. es

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на устойчиви и 
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури;

а) насърчаване на устойчиви и 
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури и на високо равнище на 
качествени работни места;

Or. es

Изменение 32
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 балансирано и 
приобщаващо териториално развитие на 
рибарските райони и социално 
сближаване в тях;
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Or. es

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване чрез 
следните цели:

1) Повишаване на заетостта и
икономическото, социалното и
териториалното сближаване чрез 
следните цели:

Or. es

Изменение 34
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, създаване на
качествени работни места и 
подпомагане на трудовата мобилност в 
общностите в крайбрежните региони и 
регионите по вътрешните водоеми, 
които зависят от риболова и 
аквакултурите;

Or. es

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – подточка 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 

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

Or. es

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагане на засилването на 
технологичното развитие, трансфера на
иновации и знания;

а) подпомагане на засилването на 
технологичното развитие, иновациите, 
включително социалните иновации, и
трансфера на знания;

Or. es

Изменение 37
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 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на рибарството, по-
специално на дребномащабния 
крайбрежен флот, и подобряване на
здравословните и безопасни условия на 
труд в сектора;

Or. es

Изменение 38
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) планиране и развиване на нови 
професионални умения и обучение през 
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целия живот;

Or. es

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагане на засилването на 
технологичното развитие, трансфера на
иновации и знания;

а) подпомагане на засилването на 
технологичното развитие, иновациите, 
включително социалните иновации, и
трансфера на знания;

Or. es

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6 – подточка 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, повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация и 
насърчаване на капацитета на други 
заинтересовани страни, които 
участват в изпълнението на мерките, 
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финансирани от ЕФМДР.

Or. es

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 5, параграф 4 от 
[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби] най-малко два
пъти през програмния период 
Комисията се консултира с 
организациите, които представляват 
партньорите на равнище Съюза, относно 
усвояването на подпомагането от 
ЕФМДР.

Чрез дерогация от член 5, параграф 4 от 
[Регламент (ЕС) № […] за определяне 
на общи разпоредби] най-малко три
пъти през програмния период 
Комисията се консултира с 
организациите, които представляват 
партньорите на равнище Съюза, относно 
усвояването на подпомагането от 
ЕФМДР.

Or. es

Изменение 43
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 

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 
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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.

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.

Or. es

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) прехвърляне на собствеността на 
дадено предприятие;

д) прехвърляне на собствеността на 
дадено предприятие, с изключение на 
случаите на прехвърляне на 
собственост на семейно предприятие 
или когато прехвърлянето на 
собствеността е придружено от 
проект за диверсифициране;

Or. es

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка създава 
оперативната програма в тясно 
сътрудничество с партньорите,
посочени в член 5 от 
[Регламент (ЕС) № [...] за определяне на 
общи разпоредби]. Консултирането с 
партньорите по подготвителните 
документи се организира по такъв 

2. Държавата членка създава 
оперативната програма в тясно 
сътрудничество с партньорите, както се 
посочва в член 5 от 
[Регламент (ЕС) № [...] за определяне на 
общи разпоредби]. Консултирането с 
партньорите по подготвителните 
документи се организира по такъв 
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начин, че да се даде възможност на 
партньорите да ги разгледат.

начин, че да се даде възможност на 
партньорите да ги разгледат и да 
изразят своето становище преди 
програмата да бъде представена на 
Комисията.

Or. es

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се нарушават разпоредбите 
на член 5 от [Регламент (ЕС) № [...] за 
определяне на общи разпоредби], 
партньорите за консултации 
включват, наред с другите, 
съответните публични органи и 
институции, включително такива, 
които са отговорни по въпросите на 
околната среда и за насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените, икономическите и 
социалните партньори, които 
представляват различните 
подсектори и съответни 
териториални равнища в сектора на 
рибарството, организациите за 
научни изследвания и националните и 
регионалните мрежи на МГДОР.

Or. es

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) определяне на партньорите, 
предвидени в член 5 от 
[Регламент (ЕС) № [...] за определяне на 

м) определяне на партньорите и 
резултатите от консултацията с 
партньорите, предвидени в член 18, в 
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общи разпоредби], и резултатите от 
консултацията с партньорите;

съчетание с член 5 от 
[Регламент (ЕС) № [...] за определяне на 
общи разпоредби];

Or. es

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен това оперативната програма 
включва описание на конкретните 
дейности за насърчаване на равните 
възможности и за предотвратяване на 
дискриминацията на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вярвания, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително 
мерки за гарантиране на 
равнопоставеното третиране на 
половете на равнище оперативна 
програма и на равнище операция.

3. Освен това оперативната програма 
включва описание на конкретните 
дейности за насърчаване на равните 
възможности и за предотвратяване на 
дискриминацията на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вярвания, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително 
мерки за гарантиране на 
равнопоставеното третиране на 
половете и на принципа за равни 
възможности на равнище оперативна 
програма и на равнище операция.

Or. es

Изменение 49
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, включително 
социалните иновации, 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.
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Or. es

Изменение 50
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) обучение през целия живот, 
разпространение на научни знания и 
иновативни практики, планиране и 
придобиване на нови професионални 
умения, свързани по-специално с 
устойчивото управление на морските 
екосистеми, дейностите в морския 
сектор, иновациите и 
предприемачеството;

Or. es

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работа в мрежа и обмен на опит и 
най-добри практики между 
заинтересованите страни, включително 
между организациите, насърчаващи 
равни възможности за мъжете и жените;

б) работа в мрежа и обмен на опит и 
най-добри практики между 
заинтересованите страни, включително 
между организациите, насърчаващи 
равни възможности за мъжете и жените
и равенство на половете, и 
асоциациите, които представляват 
брачните партньори на рибарите;

Or. es

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)



PE491.019v01-00 30/39 PA\903834BG.doc

BG

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 рибари, 
организации, представляващи 
рибарите, брачните им партньори, 
които участват в риболовните 
дейности и други съответни 
заинтересовани страни.

Or. es

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането, посочено в 
параграф 1, се отпуска също така на 
брачните партньори на самостоятелно 
заетите рибари или, когато и доколкото 
се признава от националното право, 
партньорите, съжителстващи на 
семейни начала със самостоятелно заети 
рибари, когато тези партньори не са 
заети лица или съдружници в 
предприятието и когато те обикновено, 
при определените в националното право 
условия, участват в дейностите на 
самостоятелно заетите рибари или 
изпълняват спомагателни задачи.

2. Подпомагането, посочено в 
параграф 1, се отпуска също така на 
брачните партньори на самостоятелно 
заетите рибари или, когато и доколкото 
се признава от националното право, 
партньорите, съжителстващи на 
семейни начала със самостоятелно заети 
рибари, когато тези партньори не са 
заети лица или съдружници в 
предприятието и когато те обикновено, 
при определените в националното право 
условия, участват или желаят да 
участват в дейностите на 
самостоятелно заетите рибари или 
изпълняват спомагателни задачи.

Or. es

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на условията на 
труд на рибарите на борда ЕФМДР 
може да подпомага инвестиции в 
съоръжения на борда или в 
индивидуално оборудване, при условие 
че посочените инвестиции надхвърлят 
стандартите, които се изискват от 
националното право или правото на 
Съюза.

1. С оглед подобряване на условията на 
труд на рибарите на борда ЕФМДР 
може да подпомага инвестиции в 
съоръжения на борда, в индивидуално 
оборудване или в обучение, при условие 
че посочените инвестиции надхвърлят 
стандартите, които се изискват от 
националното право или правото на 
Съюза.

Or. es

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато операцията включва 
инвестиция на борда, подпомагането се 
отпуска само веднъж по време на 
програмния период на един и същ 
риболовен кораб. Когато операцията 
включва инвестиция в индивидуално 
оборудване, подпомагането се отпуска 
само веднъж по време на програмния 
период на един и същ бенефициер.

3. Когато операцията включва 
инвестиция на борда, подпомагането се 
отпуска само веднъж по време на 
програмния период на един и същ 
риболовен кораб. Когато операцията 
включва инвестиция в индивидуално 
оборудване или обучение, 
подпомагането се отпуска само веднъж 
по време на програмния период на един 
и същ бенефициер.

Or. es

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се повиши качеството на 
разтоварваните продукти, да се подобри 
енергийната ефективност, да се 
подпомогне опазването на околната 

1. За да се повиши качеството на 
разтоварваните продукти, да се подобри 
енергийната ефективност, да се 
подпомогне опазването на околната 
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среда или да се подобрят
безопасността и условията на труд, 
ЕФМДР може да подпомага инвестиции 
за подобряване на съществуващата 
инфраструктура в рибарските 
пристанища или кейове за разтоварване, 
включително инвестиране в съоръжения 
за преработване на отпадъците и 
събиране на отпадъците в морето.

среда или да се подобрят
здравословните и безопасни условия на 
труд, ЕФМДР може да подпомага 
инвестиции за подобряване на 
съществуващата инфраструктура в 
рибарските пристанища или кейове за 
разтоварване, включително инвестиране 
в съоръжения за преработване на 
отпадъците и събиране на отпадъците в 
морето.

Or. es

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се намали въздействието на 
риболова във вътрешни водоеми върху 
околната среда, да се подобри 
енергийната ефективност, да се повиши 
качеството на разтоварваната риба или 
да се подобрят безопасността и 
условията на труд ЕФМДР може да 
подпомага следните инвестиции:

1. С цел да се намали въздействието на 
риболова във вътрешни водоеми върху 
околната среда, да се подобри 
енергийната ефективност, да се повиши 
качеството на разтоварваната риба или 
да се подобрят здравословните и 
безопасни условия на труд ЕФМДР 
може да подпомага следните 
инвестиции:

Or. es

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в оборудване на борда на корабите
или в индивидуално оборудване, както е 
предвидено в член 33, и съгласно 
условията, определени в същия член;

а) в оборудване на борда на корабите, в 
индивидуално оборудване или в 
обучение, както е предвидено в член 33, 
и съгласно условията, определени в 
същия член;

Or. es
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Изменение 59
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се стимулират иновации в 
аквакултурите ЕФМДР може да 
подпомага следните операции:

1. С цел да се стимулират иновации в 
аквакултурите, включително 
социалните иновации, ЕФМДР може 
да подпомага следните операции:

Or. es

Изменение 60
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, планиране и 
придобиване на нови професионални 
умения в областта на аквакултурите;

Or. es

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работа в мрежа и обмен на опит и 
най-добри практики между 
предприятията за аквакултури или 
професионалните организации и други 
заинтересовани страни, включително 
научни институции или такива, които 
насърчават равните възможности за 
мъжете и жените.

б) работа в мрежа и обмен на опит и 
най-добри практики между 
предприятията за аквакултури или 
професионалните организации и други 
заинтересовани страни, включително 
научни институции или такива, които 
насърчават равните възможности за 
мъжете и жените и равенството 
между половете.
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Or. es

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) функционално еднороден район от 
географска, икономическа и социална 
гледна точка, като по-специално се 
отчитат секторите на рибарството и 
аквакултурите, и предлагащ 
достатъчна критична маса във 
връзка с човешките, финансовите и 
икономическите ресурси за 
поддържане на жизнеспособна 
стратегия за местно развитие.

б) функционално еднороден район от 
географска, икономическа и социална 
гледна точка, като по-специално се 
отчитат секторите на рибарството и 
аквакултурите.

Or. es

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантират пълното използване и 
оползотворяване на възможностите, 
които морското и крайбрежното 
развитие предлага на населението в 
съответните райони.

б) гарантират пълното използване и 
оползотворяване на възможностите, 
които морското и крайбрежното 
развитие предлага на населението в 
съответните райони и участието на 
това население в определянето на 
стратегиите за интегрирано местно 
развитие.

Or. es

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква а)
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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 и гражданското общество, 
включително групите с по-малко 
представителство;

Or. es

Изменение 65
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 асоциациите, които 
представляват брачните партньори 
на рибарите, участващи в риболовни 
дейности.

Or. es

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 64 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подготвителното подпомагане 
обхваща изграждането на капацитет, 
обучението и създаването на мрежи с 
цел изготвяне и прилагане на 
стратегията за местно развитие.

1. Подготвителното подпомагане 
обхваща изграждането на капацитет,
консултацията, обучението и 
създаването на мрежи с цел изготвяне и 
прилагане на стратегията за местно 
развитие.
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Or. es

Изменение 67
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
качествени работни места и 
насърчаване на иновациите, 
включително социалните иновации,
на всички етапи от веригата за доставка 
в рибарството и аквакултурите;

Or. es

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на диверсификацията и 
създаването на работни места в 
рибарски райони, по-специално в други 
морски сектори;

б) подпомагане на диверсификацията и 
създаването на качествени работни 
места в рибарски райони, по-специално 
в други морски сектори;

Or. es

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомага на устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и новите технологии на 
нововъзникващите и бъдещите морски 
сектори в крайбрежните райони, в 
допълнение към установените сектори и 

в) подпомага устойчивия икономически 
растеж, високото равнище на 
качествена заетост, иновациите, 
включително социалните иновации, и 
новите технологии на 
нововъзникващите и бъдещите морски 
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националните дейности; сектори в крайбрежните райони, в 
допълнение към установените сектори и 
националните дейности;

Or. es

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на национални мрежи, 
целящи разпространение на 
информация, изграждане на капацитет, 
обмен на най-добри практики и 
подпомагане на сътрудничеството 
между МГДОР на тяхна територия.

б) създаване на национални мрежи, 
целящи разпространение на 
информация, изграждане на капацитет
за партньорите, които участват в 
изпълнението на финансирани от 
фонда дейности, обмен на най-добри 
практики и подпомагане на 
сътрудничеството между МГДОР на 
тяхна територия.

Or. es

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 131 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въздействието на ЕФМДР се измерва 
във връзка с приоритетите на Съюза, 
посочени в член 6.

Въздействието на ЕФМДР се измерва 
във връзка с приоритетите на Съюза, 
посочени в член 6, по-конкретно, 
създаването на устойчива заетост.

Or. es

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 131 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за 
приоритетите на Съюза. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане съгласно 
член 151, параграф 3.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за 
приоритетите на Съюза, включително 
значимите социални показатели. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане съгласно член 151, 
параграф 3.

Or. es

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 132 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да направи възможно 
проследяването на развитието на 
социалното положение и заетостта 
в териториите, участващи в 
дейностите на фонда;

Or. es

Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение III – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 1 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритет на ЕФМДР:
2. Насърчаване на иновативен и 
конкурентоспособен, основан на 
знания риболовен сектор
3. Насърчаване на иновативен и 
конкурентоспособен, основан на 
знания, сектор на аквакултурите
ТЦ 8: насърчаване на заетостта и 
подкрепа за трудовата мобилност
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Or. es

Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение III – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 2 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здравословни и безопасни условия на 
труд: Наличие на механизъм, който 
да осигурява ефективно 
транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС относно 
здравословните и безопасни условия 
на труд в сектора на рибарството.

Or. es

Изменение 76
Предложение за регламент
Приложение III – Общи предварителни условия – точка 1 – колона 3 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното транспониране и 
прилагане на законодателството на 
ЕС относно здравословните и 
безопасни условия на труд се 
осигурява чрез:
- ефективно спазване и прилагане на 
стандартите на ЕС
- наличие на национална стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд

Or. es


