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Изменение 54
Kriton Arsenis

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 
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.

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

Or. en

Изменение 55
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Успехът на общата политика в 
областта на рибарството зависи от 
ефективната система на контрол, 
инспектиране и правоприлагане, както и 
от надеждните и пълни данни за целите 
на научни препоръки и за изпълнението 

(3) Успехът на общата политика в 
областта на рибарството зависи от 
ефективната система на контрол, 
инспектиране и правоприлагане, както и 
от надеждните, пълни и навременни
данни за целите на научни препоръки и 
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и контрола. Поради тази причина 
ЕФМДР следва да подпомага 
споменатите политики.

за изпълнението и контрола. Поради 
тази причина ЕФМДР следва да 
подпомага споменатите политики.

Or. en

Изменение 56
Kriton Arsenis

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, развиване на екологически
устойчив риболов и аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите, с 
фокус върху биологичната 
аквакултура, 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.

Or. en

Изменение 57
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 8
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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 обезпечават 
дългосрочна екологическа 
устойчивост на морските биологични 
ресурси, което е предпоставка 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 дългосрочно наличие на 
ресурси и разумни цени на стоките, 
предлагани на потребителите.

Or. en

Изменение 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията 
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по такъв начин, че 
рибните запаси да се възстановяват и 
поддържат на равнища, при които 
максималният устойчив улов може да 
бъде постигнат най-късно през 2015 г.
ОПОР следва да прилага предпазлив и 
екосистемен подход към 
управлението на рибарството. 

(9) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията 
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по такъв начин, че 
рибните запаси да се възстановяват и 
поддържат на равнища, при които 
максималният устойчив улов може да 
бъде постигнат до 2015 г., ако е 
възможно, и най-късно до 2020 г.
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Следователно ЕФМДР следва да 
допринася за опазването на морската 
среда, както е предвидено в 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта 
на политиката за морска среда 
(Рамкова директива за морска 
стратегия).

Or. es

Изменение 59
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От първостепенна важност е
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията 
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по такъв начин, че 
рибните запаси да се възстановяват и 
поддържат на равнища, при които 
максималният устойчив улов може да 
бъде постигнат най-късно през 2015 г.
ОПОР следва да прилага предпазлив и 
екосистемен подход към управлението 
на рибарството. Следователно ЕФМДР 
следва да допринася за опазването на 
морската среда, както е предвидено в 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 

(9) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията 
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по такъв начин, че 
рибните запаси да се възстановяват и 
поддържат на равнища, при които 
максималният устойчив улов, ако е 
възможно, може да бъде постигнат най-
късно през 2015 г.; ако това не е 
възможно – най-късно през 2020 г.
ОПОР следва да прилага предпазлив и 
екосистемен подход към управлението 
на рибарството. Следователно ЕФМДР 
следва да допринася за опазването на 
морската среда, както е предвидено в 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
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морска стратегия). морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия).

Or. fr

Обосновка

Няма да бъде възможно 2015 година да се приложи спрямо всички видове.

Изменение 60
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по такъв начин, че
рибните запаси да се възстановяват и 
поддържат на равнища, при които 
максималният устойчив улов може да 
бъде постигнат най-късно през 2015 г.
ОПОР следва да прилага предпазлив и
екосистемен подход към управлението 
на рибарството. Следователно ЕФМДР 
следва да допринася за опазването на 
морската среда, както е предвидено в 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия).

(9) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат по-добре интегрирани в ОПОР, 
което следва да допринесе за 
постигането на целите и задачите на 
политиката на Съюза в областта на 
околната среда и стратегията
„Европа 2020“. Целта на ОПОР е 
живите биологични ресурси да се 
експлоатират по устойчив начин, така
че всички запаси от подложени на 
улов видове да се възстановяват и 
поддържат над равнища, способни да 
произвеждат максималния устойчив 
улов или съответната 
приблизителна стойност, най-късно 
през 2015 г. ОПОР следва да прилага 
предпазлив подход и основано на 
екосистемите управлението на 
рибарството и аквакултурата.
Следователно ЕФМДР следва да 
допринася за опазването на морската 
среда, както е предвидено в 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия).
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Or. en

Изменение 61
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Постигането на целите на ОПОР 
може да се възпрепятства, ако 
финансовата помощ от Съюза по линия 
на ЕФМДР се отпуска на оператори, 
които предварително не отговарят на 
изискванията, свързани с опазването на 
морските биологични ресурси в 
обществен интерес. Поради тази 
причина следва да се допускат само 
оператори, които в рамките на 
определен период от време преди 
подаване на заявлението за помощ не са
участвали в експлоатацията, 
управлението или притежаването на 
риболовни кораби, включени в списъка 
на Съюза на корабите, извършващи 
ННН риболов, посочен в член 40, 
параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 
от 29 септември 2008 г. за създаване на 
система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на регламенти (ЕИО) 
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) 
№ 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, и
които също така не са извършили тежко 
нарушение според член 42 от 
Регламент (ЕС) № 1005/2008 или 
член 90, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 
20 ноември 2009 г. а създаване на 

(15) Постигането на целите на ОПОР 
може да се възпрепятства, ако 
финансовата помощ от Съюза по линия 
на ЕФМДР се отпуска на оператори, 
които предварително не отговарят на 
изискванията, свързани с опазването на 
морските биологични ресурси в 
обществен интерес. Поради тази 
причина следва да се допускат само 
оператори, които в рамките на 
определен период от време преди 
подаване на заявлението за помощ не са 
участвали в експлоатацията, 
управлението или притежаването на 
риболовни кораби, включени в списъка 
на Съюза на корабите, извършващи 
ННН риболов, посочен в член 40, 
параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 
от 29 септември 2008 г. за създаване на 
система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на регламенти (ЕИО) 
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) 
№ 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, и 
които също така не са извършили тежко 
нарушение според член 42 от 
Регламент (ЕС) № 1005/2008 или 
член 90, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 
20 ноември 2009 г. а създаване на 
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система за контрол на Общността за 
гарантиране на спазването на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) 
№ 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) 
№ 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) 
№ 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) 
№ 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) 
№ 1342/2008 и за отмяна на регламенти
(ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и
(ЕО) № 1966/2006, или други нарушения 
на правилата на ОПОР, които по-
специално застрашават устойчивостта
на съответните запаси и представляват 
сериозна заплаха за устойчивата 
експлоатация на живите морски 
биологични ресурси, гарантираща 
възстановяването и поддържането на 
популациите на подложените на улов 
видове над равнищата на максималния 
устойчив улов (наричан по-долу МУУ).

система за контрол на Общността за 
гарантиране на спазването на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) 
№ 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) 
№ 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) 
№ 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) 
№ 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) 
№ 1342/2008 и за отмяна на регламенти
(ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и
(ЕО) № 1966/2006, или други нарушения 
на правилата на ОПОР, които по-
специално застрашават дългосрочната 
устойчивост на съответните запаси и 
представляват сериозна заплаха за 
устойчивата експлоатация на живите 
морски биологични ресурси, 
гарантираща възстановяването и 
поддържането на популациите на 
подложените на улов видове над 
равнищата на максималния устойчив 
улов (наричан по-долу МУУ), или на 
съответната приблизителна 
стойност, най-късно през 2015 г.

Or. en

Изменение 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

(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 
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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.

морските биологични ресурси в 
обществен интерес, като събиране на 
данни, постигане на стабилно и
трайно равновесие между риболовния 
капацитет и възможностите за 
риболов 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.

Or. en

Изменение 63
Martina Anderson

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, усилия за балансиране на 
капацитета на риболовния флот 
спрямо възможностите за риболов 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.

Or. en
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Изменение 64
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Комисията следва да направи 
годишно разпределение по държави 
членки на наличните бюджетни кредити 
за поети задължения, като използва 
обективни и прозрачни критерии. Тези 
критерии следва да включват данни за 
минали разпределения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета 
и за минали усвоявания съгласно 
Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.

(24) Комисията следва да направи 
годишно разпределение по държави 
членки на наличните бюджетни кредити 
за поети задължения, като използва 
обективни и прозрачни критерии. Тези 
критерии следва да включват данни за 
минали разпределения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета 
и за минали усвоявания съгласно 
Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.
Предоставя се публичен достъп до 
тези критерии, както и до 
годишното разпределение.

Or. en

Изменение 65
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Комисията следва да направи 
годишно разпределение по държави 
членки на наличните бюджетни кредити 
за поети задължения, като използва 
обективни и прозрачни критерии. Тези 
критерии следва да включват данни за 
минали разпределения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета 
и за минали усвоявания съгласно 
Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета.

(24) Комисията следва да направи 
годишно разпределение по държави 
членки на наличните бюджетни кредити 
за поети задължения, като използва 
обективни и прозрачни критерии, и да 
предостави публичен достъп до него.
Тези критерии следва да включват 
данни за минали разпределения 
съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 
на Съвета и за минали усвоявания 
съгласно Регламент (ЕО) № 861/2006 на 
Съвета.

Or. en
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Обосновка

Засилената прозрачност е задължително условие за ефективно справяне с проблема 
със субсидиите за рибарството.

Изменение 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 й 
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 и децентрализиране на 
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 й структура. 
Програмирането обхваща периода от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 
Всяка държава членка следва да изготви 
по една оперативна програма, като 
включи в нея различните 
поднационални оперативни програми. 
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 
са приспособени към националните 
условия и да допълват другите политики 
на Съюза, по-специално политиката за 
развитие на селските райони и 
политиката на сближаване.

Or. es

Изменение 67
Kriton Arsenis
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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 Й 
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 й 
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, политиката на 
сближаване и политиката в областта 
на околната среда.

Or. en

Изменение 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

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

стимулират иновациите и 
предприемачеството. Следователно 
ЕФМДР следва да подпомага 
иновативните и екологически 
устойчиви операции и бизнес 
развитието, в съответствие с 
възстановяването и поддържането 
на популациите на подложените на 
улов видове над равнищата, които 
могат да произвеждат максимален 
устойчив улов най-късно през 2015 г., с 
постигането и поддържането на 
добро екологично състояние най-късно 
през 2020 г. и с принципа на 
предпазливост и основаното на 
екосистемите управление на 
рибарството. 

Or. en

Изменение 69
Georgios Koumoutsakos

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 обучението, образованието 
и ученето през целия живот, 
сътрудничеството между учени и 
рибари, като стимулира 
разпространението на знания и 
насърчава професионална реализация 
в морски професии, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на 
цялостните резултати и 
конкурентоспособността на 
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операторите.

Or. en

Изменение 70
Kriton Arsenis

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 обучението и ученето през 
целия живот, сътрудничеството между 
учени и рибари, като стимулира 
разпространението на знания, както и 
консултантските услуги, което ще 
допринесе за подобряване на
цялостната устойчивост, 
резултатите и 
конкурентоспособността на 
операторите.

Or. en

Изменение 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
крайбрежния риболов, ЕФМДР следва 
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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.

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.

Or. es

Изменение 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 важното социално и 
териториално значение на 
крайбрежните рибари, ЕФМДР следва 
да подпомага организации, които 
насърчават социалния диалог в сектора 
на крайбрежния риболов на подходящи 
форуми.

Or. es

Изменение 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

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

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

Or. es

Изменение 74
Kriton Arsenis

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, ЕФМДР следва да 
подпомага инвестиции, насочени към 
безопасните условия и хигиената на 
борда, при условие, че инвестициите 
не водят до повишаване на 
риболовния капацитет на кораба.

Or. en

Изменение 75
Françoise Grossetête

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 

заличава се
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капацитета и обмен на най-добри 
практики.

Or. fr

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии не са подходящо решение за 
предизвикателствата, с които се сблъсква секторът на рибарството.

Изменение 76
Kriton Arsenis

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.

(37) С цел подпомагане на държавите 
членки при внедряването на нови 
системи за разпределяне на 
възможности за риболов в 
съответствие с публично достъпни 
цели и прозрачни критерии, ЕФМДР 
следва да отпуска подпомагане за 
изграждане на капацитета и обмен на 
най-добри практики.

Or. en

Изменение 77
Martina Anderson

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, 

(37) С цел подпомагане на държавите 
членки при внедряването на нови 
системи за разпределяне на достъпа до 
рибни ресурси, така че да се 
предоставя преференциален достъп 
до най-устойчивите операции,
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ЕФМДР следва да отпуска подпомагане 
за изграждане на капацитета и обмен на 
най-добри практики.

ЕФМДР следва да отпуска подпомагане 
за изграждане на капацитета и обмен на 
най-добри практики.

Or. en

Обосновка

Секторът на рибарството в Европа е разнообразен и се нуждае от повече варианти, 
отколкото единствения задължителен подход на прехвърляеми риболовни концесии.
Държавите членки на ЕС могат да имат полза от помощ за рибарите, насочена към 
преход към устойчиво управление на рибарството и учене от опита на други рибари.
При разпределяне на достъпа до рибните ресурси държавите членки вземат предвид 
социални и екологически фактори, включително ползите, които могат да се извлекат 
от увеличаване дела на селективните и слабо въздействащи риболовни практики, 
както и на комуналните предприятия или микропредприятията.

Изменение 78
Françoise Grossetête

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 
дребномащабните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 

заличава се
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системите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

Or. fr

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии не са подходящо решение за 
предизвикателствата, с които се сблъсква секторът на рибарството.

Изменение 79
Kriton Arsenis

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 
дребномащабните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 
системите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

(38) Необходимостта от намаляване 
на свръхкапацитета за постигане на 
стабилно и трайно равновесие между 
риболовния капацитет и 
възможностите за риболов може да
породи 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.

Or. en
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Изменение 80
Martina Anderson

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 
дребномащабните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 
системите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

(38) ЕФМДР следва да подпомага 
диверсификацията и създаването на 
работи места в риболовни общности, по-
специално като подпомага 
новосъздадени предприятия, 
микропредприятия и пренасочването 
на корабите към морски дейности, 
особено риболовните дейности на 
дребномащабни крайбрежни риболовни 
кораби.

Or. en

Обосновка

Секторът на рибарството в Европа е разнообразен и се нуждае от повече варианти, 
отколкото единствения задължителен подход на прехвърляеми риболовни концесии.

Изменение 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 38
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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 дребномащабните крайбрежни 
риболовни кораби не са обхванати от 
системите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

(38) Може да възникне нужда от нови 
професионални възможности като 
допълнение към риболовните дейности. 
По тази причина ЕФМДР следва да 
подпомага диверсификацията и 
създаването на работни места в 
риболовни общности, по-специално 
като подпомага новосъздадени 
предприятия и приспособяването и 
пренасочването на корабите към 
допълнителни морски дейности, 
различни от риболовните дейности,
обръщайки особено внимание на 
туристическия риболов или 
риболовния туризъм.

Or. es

Изменение 82
Françoise Grossetête

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 

заличава се
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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.

Or. fr

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии не са подходящо решение за 
предизвикателствата, с които се сблъсква секторът на рибарството.

Изменение 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(39) Целта на общата политика в 
областта на рибарството е да гарантира 
устойчива експлоатация на рибните 
запаси по начин, съвместим с 
икономическото и социалното 
развитие на сектора на рибарството 
и аквакултурите. Свръхкапацитетът е 
определен за основна причина за 
свръхулова. Следователно е съществено 
важно риболовният флот на Съюза да 
бъде приспособен към наличните 
ресурси. За да се премахне 
свръхкапацитетът, на крайбрежния 
риболовен флот следва да продължи 
да се предоставя публична помощ, като 
схеми за временно или окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
или бракуване.
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свръхкапацитета и подобрени 
икономически показатели и 
доходност на въпросните оператори.

Or. es

Изменение 84
Nikos Chrysogelos

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.
Както се посочва в Зелената книга, 
въпреки значителните суми, 
изразходвани в продължение на много 
години, премахването на 
свръхкапацитета чрез публична помощ 
като схеми за временно или 
окончателно преустановяване на 
риболовни дейности или бракуване е 
доказало своята неефективност и 
флотите на ЕС все още не са 
подходящи по размер и състав спрямо 
наличните ресурси. Средствата от
ЕФМДР трябва да се използват за 
подпомагане на рибари и кораби, 
които извършват риболов по най-
устойчивия в социално и екологическо 
отношение начин.

Or. en

Изменение 85
Kriton Arsenis



AM\907165BG.doc 25/94 PE492.694v01-00

BG

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 да се 
постигне стабилно и трайно 
равновесие между риболовния флот на 
Съюза и възможностите за риболов.
Премахването на свръхкапацитета чрез 
публична помощ като схеми за 
временно или окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
или бракуване е доказало своята 
неефективност. Следователно ЕФМДР 
ще подкрепя създаването и 
управлението на системи, целящи 
намаляване на свръхкапацитета и 
подобрени икономически показатели и 
доходност на въпросните оператори.

Or. en

Изменение 86
Martina Anderson

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 

(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 
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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.

публична помощ като схеми за 
временно или окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
или бракуване е доказало своята 
неефективност. Следователно ЕФМДР 
ще подкрепя създаването и 
управлението на системи, целящи 
намаляване на свръхкапацитета и 
подобрени икономически показатели и 
доходност на въпросните оператори.

Or. en

Изменение 87
Nikos Chrysogelos

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. en

Изменение 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 40



AM\907165BG.doc 27/94 PE492.694v01-00

BG

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. es

Изменение 89
Françoise Grossetête

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. fr

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии не са подходящо решение за 
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предизвикателствата, с които се сблъсква секторът на рибарството.

Изменение 90
Kriton Arsenis

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. en

Изменение 91
Martina Anderson

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, 

заличава се
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въведени от ОПОР като 
инструменти за управление с цел 
намаляване на свръхкапацитета.

Or. en

Изменение 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да
подкрепят мерките за опазване по 
ОПОР, като се имат предвид обаче 
разнообразните условия във водите на 
целия Съюз. По тази причина е 
изключително важно да се разработи 
рационализиран подход към мерките за 
опазване.

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да
гарантират мерките за опазване по 
ОПОР и политиката на Съюза в 
областта на околната среда, като се 
имат предвид обаче разнообразните 
условия във водите на целия Съюз. По 
тази причина е изключително важно да 
се разработи рационализиран подход 
към мерките за опазване, като 
държавите членки, които споделят 
даден риболовен район, си 
сътрудничат и гарантират 
последователен подход на равнището 
на риболовния район.

Or. en

Изменение 93
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да 

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да 
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подкрепят мерките за опазване по 
ОПОР, като се имат предвид обаче 
разнообразните условия във водите на 
целия Съюз. По тази причина е 
изключително важно да се разработи 
рационализиран подход към мерките за 
опазване.

подкрепят мерките за опазване по 
ОПОР, като се имат предвид обаче 
разнообразните условия във водите на 
целия Съюз. По тази причина е 
изключително важно да се разработи 
рационализиран подход към мерките за 
опазване, улесняващ 
сътрудничеството и разработването 
на интегрирани политики на 
равнището на даден риболовен район 
от държавите членки, които 
споделят този риболовен район.

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуван подход навсякъде в европейските води, държавите членки, 
които споделят риболовен район, за който ще бъде приет многогодишен план, следва 
да си сътрудничат, за да се гарантира, че националните разпоредби, а именно 
мерките за опазване, свързани с многогодишния план, са последователни, 
координирани и отговарят на целите на ОПОР.

Изменение 94
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да 
подкрепят мерките за опазване по 
ОПОР, като се имат предвид обаче 
разнообразните условия във водите на 
целия Съюз. По тази причина е 
изключително важно да се разработи 
рационализиран подход към мерките за 
опазване.

(41) От първостепенна важност е 
въпросите, свързани с околната среда, 
да бъдат интегрирани в ЕФМДР и да
насърчават действия за смекчаване 
на последиците и приспособяване към 
изменението на климата в морската, 
крайбрежната и островната околна 
среда, със специален акцент върху 
най-уязвимите в това отношение 
райони, и да подкрепят мерките за 
опазване по ОПОР, като се имат 
предвид обаче разнообразните условия 
във водите на целия Съюз. По тази 
причина е изключително важно да се 
разработи рационализиран подход към 
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мерките за опазване.

Or. en

Изменение 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 намаляването и 
при възможност, премахването на 
въздействието на риболова върху 
морската среда, по-специално чрез 
насърчаването на екоиновациите, които 
са доказали, че подобряват 
дългосрочно екологически устойчивия 
риболов и намаляват въздействието 
на риболова върху морската среда, 
чрез 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 с възстановяването и 
поддържането на популациите на 
подложените на улов видове над 
равнищата, които могат да 
произвеждат максимален устойчив 
улов най-късно през 2015 г., с 
постигането и поддържането на 
добро екологично състояние най-късно 
през 2020 г. и със Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.

Or. en

Изменение 96
Christofer Fjellner
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с въведената от 
ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции на 
борда на корабите, целящи възможно 
най-добро оползотворяване на 
нежеланите уловени риби и 
валоризиране на недостатъчно 
използваните части от уловената 
риба. Предвид недостига на 
ресурсите, за да се увеличи до 
максимум стойността на уловената 
риба, ЕФМДР следва да подпомага 
също така инвестиции на борда на 
корабите, целящи добавяне на 
търговска стойност на уловената 
риба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този вид инвестиране насърчава статуквото и запазва количеството на нежелания 
улов. То не разглежда проблема с изхвърлянията или прилова. Освен това ще бъде 
много трудно да се контролира преработването на борда. Инвестициите следва да са 
насочени към засилване на селективността и свеждане на въздействието до минимум.

Изменение 97
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с въведената от 
ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции на 
борда на корабите, целящи възможно 
най-добро оползотворяване на 
нежеланите уловени риби и
валоризиране на недостатъчно 

(43) В съответствие с въведената от 
ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции в 
селективността на риболовните 
уреди, за да се избегне, да се сведе до 
минимум и при възможност да се 
премахне нежеланият улов на риби, 
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използваните части от уловената риба.
Предвид недостига на ресурсите, за да 
се увеличи до максимум стойността на 
уловената риба, ЕФМДР следва да 
подпомага също така инвестиции на 
борда на корабите, целящи добавяне на 
търговска стойност на уловената риба.

както и инвестиции на борда на 
корабите, целящи валоризиране на 
недостатъчно използваните части от 
уловената риба. Предвид недостига на 
ресурсите, за да се увеличи до максимум 
стойността на уловената риба, ЕФМДР 
следва да подпомага също така 
инвестиции на борда на корабите, 
целящи добавяне на търговска стойност 
на уловената риба.

Or. en

Изменение 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с въведената от 
ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции на 
борда на корабите, целящи възможно 
най-добро оползотворяване на 
нежеланите уловени риби и 
валоризиране на недостатъчно 
използваните части от уловената риба. 
Предвид недостига на ресурсите, за да 
се увеличи до максимум стойността на 
уловената риба, ЕФМДР следва да 
подпомага също така инвестиции на 
борда на корабите, целящи добавяне на 
търговска стойност на уловената риба.

(43) В съответствие с въведеното от 
ОПОР намаляване на изхвърлянето
ЕФМДР следва да подпомага 
инвестиции на борда на корабите, 
целящи постепенно намаляване на 
нежелания улов, с възможно най-добро 
оползотворяване на нежеланите уловени 
риби и валоризиране на недостатъчно 
използваните части от уловената риба. 
Предвид недостига на ресурсите, за да 
се увеличи до максимум стойността на 
уловената риба, ЕФМДР следва да 
подпомага също така инвестиции на 
борда на корабите, както и в 
преработването и предлагането на 
пазара, целящи добавяне на търговска 
стойност на уловената риба.

Or. es

Изменение 99
Françoise Grossetête
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с въведената от 
ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции на 
борда на корабите, целящи възможно 
най-добро оползотворяване на 
нежеланите уловени риби и 
валоризиране на недостатъчно 
използваните части от уловената риба.
Предвид недостига на ресурсите, за да 
се увеличи до максимум стойността на 
уловената риба, ЕФМДР следва да 
подпомага също така инвестиции на 
борда на корабите, целящи добавяне на 
търговска стойност на уловената риба.

(43) За да се намали в значителна 
степен изхвърляната риба, ЕФМДР 
следва да подпомага инвестиции на 
борда на корабите, целящи възможно 
най-добро оползотворяване на 
нежеланите уловени риби и 
валоризиране на недостатъчно 
използваните части от уловената риба.
Предвид недостига на ресурсите, за да 
се увеличи до максимум стойността на 
уловената риба, ЕФМДР следва да 
подпомага също така инвестиции на 
борда на корабите, целящи добавяне на 
търговска стойност на уловената риба.

Or. fr

Обосновка

Пълната забрана на изхвърлянето би имала обратен ефект, тъй като нейното 
прилагане ще е невъзможно за рибарите.

Изменение 100
Kriton Arsenis

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 
околната среда, качеството на 
разтоварваните продукти, както и 
безопасността и условията на труд.

(44) Предвид важността на риболовните 
пристанища, кейовете за разтоварване и 
покритите лодкостоянки, ЕФМДР 
следва да подпомага съответните 
инвестиции, по-специално 
предназначени за повишаване на
записването на улова, енергийната 
ефективност, опазването на околната 
среда, качеството на разтоварваните 
продукти в съответствие със 
задълженията за разтоварване по 
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член 15 от Регламента относно 
общата политика в областта на 
рибарството, както и безопасността и 
условията на труд.

Or. en

Изменение 101
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 44a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) ЕФМДР следва да подпомага 
създаването на съгласувана мрежа от 
зони за възстановяване на рибните 
запаси, където да бъдат забранени 
всякакви риболовни дейности, която 
да включва зони, важни за 
възпроизводството на рибата, по-
специално зони за растеж, за 
изхвърляне на хайвер и за хранене на 
рибните запаси. 

Or. en

Изменение 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За Съюза е от съществена важност 
да се постигне устойчив баланс между 
сладководните ресурси и тяхната 
експлоатация. Следователно, като 
надлежно се отчита въздействието 
върху околната среда и се гарантира 
запазването на икономическата 
жизнеспособност на тези сектори, 

(Не се отнася за българския текст.)
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следва да бъдат приети съответните 
разпоредби за подпомагане на риболова 
във вътрешни водоеми.

Or. es

Изменение 103
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За Съюза е от съществена важност 
да се постигне устойчив баланс между 
сладководните ресурси и тяхната 
експлоатация. Следователно, като 
надлежно се отчита въздействието 
върху околната среда и се гарантира 
запазването на икономическата 
жизнеспособност на тези сектори, 
следва да бъдат приети съответните 
разпоредби за подпомагане на риболова 
във вътрешни водоеми.

(45) За Съюза е от съществена важност 
да се постигне устойчив баланс между 
сладководните ресурси и тяхната 
експлоатация. Следователно, като
надлежно се отчита въздействието 
върху околната среда, за да се гарантира 
запазването на икономическата 
жизнеспособност на тези сектори, 
следва да бъдат приети съответните 
разпоредби за подпомагане на риболова 
във вътрешни водоеми.

Or. en

Изменение 104
Kriton Arsenis

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 и управление на 
сектора на аквакултурите в екологично, 
икономическо и социално отношение, с 
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особено внимание към биологичната и 
в затворена система аквакултура.

Or. en

Изменение 105
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Аквакултурата подпомага 
икономическия растеж и заетостта в 
крайбрежните и селски райони. По тази 
причина е съществено важно ЕФМДР да 
е на разположение на предприятията за 
аквакултури, по-специално МСП, и да 
допринася за привличането на нови 
производители на аквакултури към 
сектора. С цел повишаване на 
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на 
дейностите, свързани с аквакултури, е 
съществено важно да се стимулират 
иновациите и предприемачеството.
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага иновативните операции и 
бизнес развитието, по-специално при 
отглежданите в морето и 
нехранителните аквакултури.

(47) Аквакултурата подпомага 
икономическия растеж и заетостта в 
крайбрежните и селски райони. По тази 
причина е съществено важно ЕФМДР да 
е на разположение на предприятията за
устойчиви аквакултури, по-специално 
МСП, и да допринася за привличането 
на нови производители на аквакултури 
към сектора. С цел повишаване на 
конкурентоспособността и 
икономическите резултати на 
дейностите, свързани с аквакултури, е 
съществено важно да се стимулират 
иновациите и предприемачеството.
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага устойчивите, иновативни
операции и бизнес развитието, като 
спомага да се гарантира, че 
аквакултурата е устойчива и в 
съответствие с директивите за 
водите, за естествените 
местообитания и за оценката на 
въздействието върху околната среда 
и с Рамковата директива за морска 
стратегия.

Or. en

Изменение 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Новите форми на доходи, в 
съчетание с дейностите, свързани с 
аквакултури, вече са проявили своята 
добавена стойност за бизнес развитието. 
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага тези допълнителни дейности 
извън аквакултурата, като риболовен 
туризъм, образователни или екологични 
дейности.

(48) Новите форми на доходи, в 
съчетание с дейностите, свързани с 
аквакултури, вече са проявили своята 
добавена стойност за бизнес развитието. 
Следователно ЕФМДР следва да 
подпомага тези допълнителни дейности 
извън аквакултурата, като риболовен 
туризъм, туризъм, свързан с 
аквакултурите, който популяризира 
сектора на аквакултурите и неговите 
продукти, както и образователни или 
екологични дейности.

Or. es

Изменение 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Предвид необходимостта от 
определяне на най-подходящите 
области за развиване на аквакултури, 
като се отчита достъпът до води и 
пространство, ЕФМДР следва да 
подпомага националните органи при 
вземането на стратегически решения на 
национално равнище.

(50) Предвид необходимостта от 
определяне на най-подходящите 
области за развиване на аквакултури, 
като се отчита достъпът до води и 
пространство, ЕФМДР следва да 
подпомага националните и 
поднационалните органи при 
вземането на стратегически решения в 
съответствие с респективните им 
правомощия.

Or. es

Изменение 108
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Предвид необходимостта от 
определяне на най-подходящите 
области за развиване на аквакултури, 
като се отчита достъпът до води и 
пространство, ЕФМДР следва да 
подпомага националните органи при 
вземането на стратегически решения на 
национално равнище.

(50) Предвид необходимостта от 
определяне на най-подходящите 
области за развиване на аквакултури, 
като се отчита достъпът до води и 
пространство, ЕФМДР следва да 
подпомага националните органи при 
вземането на стратегически решения на 
национално равнище в съответствие с 
политиката на ЕС за управление на 
крайбрежните зони и морско 
пространствено планиране.

Or. en

Изменение 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 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 намаляване на 
въздействието върху околната среда 
на дейностите, свързани с 
аквакултура, и за подобряване на 
общите резултати и 
конкурентоспособността на 
операторите.

Or. en
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Изменение 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) С цел да се насърчи устойчивата в 
екологично отношение аквакултура 
ЕФМДР следва да подпомага дейности, 
свързани с аквакултури, които в 
значителна степен отчитат факторите на 
околната среда, преминаването на 
предприятията за аквакултури към 
управление на околната среда, 
използването на одитни схеми, както и 
преминаването към биологични
аквакултури. В този ред на мисли 
ЕФМДР следва да подпомага също 
така аквакултурите, осигуряващи 
специални услуги, използващи 
даденостите на околната среда.

(52) С цел да се насърчи устойчивата в 
екологично отношение аквакултура 
ЕФМДР следва да подпомага дейности, 
свързани с аквакултури, които в 
значителна степен отчитат факторите на 
околната среда, преминаването на 
предприятията за аквакултури към 
управление на околната среда, 
използването на одитни схеми, както и 
преминаването към устойчиви
аквакултури.

Or. es

Изменение 111
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) С цел да се насърчи устойчивата в 
екологично отношение аквакултура 
ЕФМДР следва да подпомага дейности, 
свързани с аквакултури, които в 
значителна степен отчитат факторите на 
околната среда, преминаването на 
предприятията за аквакултури към
управление на околната среда, 
използването на одитни схеми, както и 
преминаването към биологични 

(52) С цел да се насърчи устойчивата в 
екологично отношение аквакултура 
ЕФМДР следва да подпомага дейности, 
свързани с аквакултури, които се 
базират на екосистемите, в 
значителна степен отчитат факторите на 
околната среда, преминаването на 
предприятията за аквакултури към 
управление на околната среда, 
използването на одитни схеми, както и 
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аквакултури. В този ред на мисли 
ЕФМДР следва да подпомага също така 
аквакултурите, осигуряващи специални 
услуги, използващи даденостите на 
околната среда.

преминаването към биологични 
аквакултури. В този ред на мисли 
ЕФМДР следва да подпомага също така 
аквакултурите, осигуряващи специални 
услуги, използващи даденостите на 
околната среда.

Or. en

Изменение 112
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Предвид важността на защитата на 
потребителите ЕФМДР следва да 
гарантира подходящо подпомагане на 
земеделските производители, за да се 
смекчи риска за обществеността и 
здравето на животните, с който може да 
е свързано отглеждането на 
аквакултури.

(53) Предвид важността на защитата на 
потребителите ЕФМДР следва да 
гарантира подходящо подпомагане на 
земеделските производители, за да се 
смекчи риска за обществеността и 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, с който може да е 
свързано отглеждането на аквакултури.

Or. en

Изменение 113
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Като отчита риска на 
инвестициите в дейности, свързани с 
аквакултури, ЕФМДР следва да 
допринася към бизнес сигурността 
чрез осигуряване на достъп до 
застраховане на запасите, а оттам и 
опазване на доходите на 
производителите в случай на 

заличава се
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прекомерни производствени загуби, 
дължащи се по-специално на 
природни бедствия, неблагоприятни 
метеорологични явления, внезапни 
промени в качеството на водите, 
заболявания или заразяване с 
вредители и унищожаване на 
производствени съоръжения.

Or. en

Изменение 114
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на 
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара. С цел приспособяване към 
новата политика за забрана на 
изхвърлянето ЕФМДР следва да 
подпомага също така 
преработването на нежелания улов.

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара.

Or. en
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Обосновка

Подпомагането не следва да предоставя стимули за нежелан улов.

Изменение 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на 
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара. С цел приспособяване към 
новата политика за забрана на 
изхвърлянето ЕФМДР следва да 
подпомага също така 
преработването на нежелания улов.

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на 
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара.

Or. es

Изменение 116
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 61
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на 
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара. С цел приспособяване към 
новата политика за забрана на 
изхвърлянето ЕФМДР следва да 
подпомага също така преработването на 
нежелания улов.

(61) С цел да се гарантира 
жизнеспособността на рибарството и 
аквакултурите на силно конкурентния 
пазар е необходимо да бъдат 
определени разпоредби за отпускане на 
подпомагане за изпълнението на 
[Регламент (ЕС) № […] относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури], както и за 
дейностите по предлагане на пазара и 
преработване, извършвани от 
операторите с цел увеличаване до 
максимум на стойността на продуктите 
от риболов и аквакултури. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на операциите, които 
интегрират дейности от веригата за 
доставка, свързани с производството, 
преработването и предлагането на 
пазара. С цел приспособяване към 
новата политика за забрана на 
изхвърлянето ЕФМДР следва да 
подпомага също така записването и
преработването на нежелания улов и да 
финансира пазарни стимули на 
публичните органи, които
съответстват на целите за забрана 
на изхвърлянето и свеждане до 
минимум на прилова, като създаване 
на публичен фонд, който да управлява 
постъпленията от забраната на 
изхвърлянето и да разпределя тези 
постъпления за покриване разходите 
за научни препоръки, оценка на 
рибните запаси и мониторинг и 
контрол.

Or. en

Изменение 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Следва да се даде приоритет на 
организациите на производители и на 
асоциациите на организации на 
производители, като им се отпусне 
подпомагане. Компенсацията за 
помощ за складиране и помощ за 
разработване на планове за 
производство и предлагане на пазара 
следва постепенно да бъде 
премахната, тъй като конкретно на 
този вид подпомагане е изгубил 
своята важност с оглед на 
променящата се структура на пазара 
на Съюза за подобен род продукти и 
нарастващата важност на силните 
организации на производители.

(62) Следва да се даде приоритет на 
организациите на производители и на 
други представителни организации, 
свързани с рибарството, по-специално 
сдруженията на рибарите, както и на
асоциациите на организации на 
производители, като им се отпусне 
подпомагане.

Or. es

Изменение 118
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Следва да се даде приоритет на 
организациите на производители и на 
асоциациите на организации на 
производители, като им се отпусне 
подпомагане. Компенсацията за помощ 
за складиране и помощ за разработване 
на планове за производство и 
предлагане на пазара следва
постепенно да бъде премахната, тъй 
като конкретно на този вид подпомагане 
е изгубил своята важност с оглед на 
променящата се структура на пазара на 
Съюза за подобен род продукти и 
нарастващата важност на силните 

(62) Следва да се даде приоритет на 
организациите на производители и на 
асоциациите на организации на 
производители, като им се отпусне 
подпомагане. Компенсацията за помощ 
за складиране и помощ за разработване 
на планове за производство и 
предлагане на пазара следва да бъде 
премахната, тъй като конкретно този 
вид подпомагане е изгубил своята 
важност с оглед на променящата се 
структура на пазара на Съюза за 
подобен род продукти и нарастващата 
важност на силните организации на 
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организации на производители. производители.

Or. en

Обосновка

Подпомагането по тази мярка не се използва достатъчно от организациите на 
производителите в настоящата финансова рамка. Вместо подпомагането за 
мярката да продължи, помощта за складиране следва да бъде изцяло премахната, 
особено като се има предвид, че ЕС плаща 100% от финансирането за тази мярка 
(като дерогация) и че тя е насочена единствено към видове, които представляват 
търговски интерес.

Изменение 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Като се признава нарастващата 
конкуренция, пред която са изправени 
дребномащабните крайбрежни
рибари, ЕФМДР следва да подпомага 
предприемачески инициативи на 
дребномащабните крайбрежни рибари, 
които добавят стойност към рибата, 
която те улавят, по-специално чрез 
извършване на преработването и 
прякото предлагане на пазара на рибата, 
която улавят те.

(63) Като се признава нарастващата 
конкуренция, пред която са изправени 
крайбрежните рибари, ЕФМДР следва 
да подпомага предприемачески 
инициативи на дребномащабните 
крайбрежни рибари, които добавят 
стойност към рибата, която те улавят, 
по-специално чрез извършване на 
преработването и прякото предлагане на 
пазара на рибата, която улавят те.

Or. es

Изменение 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) От първостепенна важност е (69) Като се вземат предвид 
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държавите членки и операторите да 
бъдат оборудвани по такъв начин, че да 
могат да се извършват проверки 
съобразно високи стандарти и, 
следователно, да се гарантира 
спазването на правилата на общата
политика в областта на рибарството, 
като същевременно се осигури 
устойчивата експлоатация на живите 
водни ресурси. По тази причина 
ЕФМДР следва да подпомага държавите 
членки и операторите в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. 
Посоченото подпомагане следва да 
допринесе за устойчивия растеж, като се 
създава култура на спазване.

характеристиките на различните 
риболовни райони и рентабилността 
на съответното оборудване, от
първостепенна важност е държавите 
членки и операторите да бъдат 
оборудвани по такъв начин, че да могат 
да се извършват проверки съобразно 
високи стандарти и, следователно, да се 
гарантира спазването на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, като същевременно се 
осигури устойчивата експлоатация на 
живите водни ресурси. По тази причина 
ЕФМДР следва да подпомага държавите 
членки и операторите в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. 
Посоченото подпомагане следва да 
допринесе за устойчивия растеж, като се 
създава култура на спазване.

Or. es

Изменение 121
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) От първостепенна важност е 
държавите членки и операторите да 
бъдат оборудвани по такъв начин, че да 
могат да се извършват проверки 
съобразно високи стандарти и, 
следователно, да се гарантира 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
като същевременно се осигури 
устойчивата експлоатация на живите 
водни ресурси. По тази причина 
ЕФМДР следва да подпомага държавите 
членки и операторите в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.
Посоченото подпомагане следва да 
допринесе за устойчивия растеж, като се 

(69) От първостепенна важност е 
държавите членки и операторите да 
бъдат оборудвани по такъв начин, че да 
могат редовно да се извършват проверки 
съобразно високи стандарти и, 
следователно, да се гарантира 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
като същевременно се осигури 
устойчивата експлоатация на живите 
водни ресурси. По тази причина 
ЕФМДР следва да подпомага държавите 
членки и операторите в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.
Посоченото подпомагане следва да 
допринесе за устойчивия растеж, като се 
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създава култура на спазване. създава култура на спазване.

Or. en

Изменение 122
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Предоставената на държавите 
членки помощ въз основа на
Регламент (ЕО) № 861/2006 за 
направените разходи във връзка с 
прилагането на системата за контрол на 
Съюза следва да продължи и по линия 
на ЕФМДР съгласно логиката на 
единния фонд.

(70) Предоставената на държавите 
членки помощ въз основа на Регламент 
(ЕО) № 861/2006 за направените 
разходи във връзка с прилагането на 
системата за контрол на Съюза следва 
да се увеличи и по линия на ЕФМДР 
съгласно логиката на единния фонд.

Or. en

Изменение 123
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Следва да бъдат установени 
разпоредби за подпомагане на 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството 
според посоченото в многогодишната 
програма на Съюза, по-специално за 
подпомагане на националните 
програми, управлението и използването 
на данни за научни анализи и 
изпълнението на ОПОР. Подпомагането, 
предоставяно на държавите членки въз 
основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за 
направените разходи във връзка със 

(73) Следва да бъдат установени 
разпоредби за подпомагане на 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството 
според посоченото в многогодишната 
програма на Съюза, по-специално за 
подпомагане на националните 
програми, управлението и използването 
на данни за научни анализи и
изпълнението на ОПОР. Подпомагането, 
предоставяно на държавите членки въз 
основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за 
направените разходи във връзка със 
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събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството, 
следва да продължи по линия на 
ЕФМДР съгласно логиката на единния 
фонд.

събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството, 
следва да се увеличи по линия на 
ЕФМДР съгласно логиката на единния 
фонд.

Or. en

Изменение 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Следва да бъдат установени 
разпоредби за подпомагане на 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството 
според посоченото в многогодишната 
програма на Съюза, по-специално за 
подпомагане на националните 
програми, управлението и използването 
на данни за научни анализи и 
изпълнението на ОПОР. Подпомагането, 
предоставяно на държавите членки въз 
основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за 
направените разходи във връзка със 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството, 
следва да продължи по линия на 
ЕФМДР съгласно логиката на единния 
фонд.

(73) Следва да бъдат установени 
разпоредби за подпомагане на 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството 
според посоченото в многогодишната 
програма на Съюза, по-специално за 
подпомагане на националните и 
поднационалните програми, 
управлението и използването на данни 
за научни анализи и изпълнението на 
ОПОР. Подпомагането, предоставяно на 
държавите членки въз основа на 
Регламент (ЕО) № 861/2006 за 
направените разходи във връзка със 
събирането, управлението и 
използването на данни за рибарството, 
следва да продължи по линия на 
ЕФМДР съгласно логиката на единния 
фонд.

Or. es

Изменение 125
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 75
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Целта на ИМП е да подпомага 
устойчивото използване на моретата и 
океаните и да се проявява 
координирано, съгласувано и прозрачно 
вземане на решения във връзка с 
политиките, които оказват въздействие 
върху океаните, моретата, островите, 
крайбрежните и най-отдалечените 
райони и морските сектори, в 
съответствие със Съобщението на 
Комисията „Интегрирана морска 
политика за Европейския съюз“.

(75) Целта на ИМП е да подпомага 
устойчивото използване на моретата и 
океаните и да се проявява 
координирано, съгласувано и прозрачно 
вземане на решения във връзка с 
политиките, които оказват въздействие 
върху океаните, моретата, островите, 
крайбрежните и най-отдалечените 
райони и морските сектори, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1255/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 ноември 2011 
година за установяване на програма за 
подпомагане на по-нататъшното 
развитие на интегрираната морска 
политика1 и със Съобщението на 
Комисията „Интегрирана морска 
политика за Европейския съюз“.

__________________
1ОВ L 321, 5.12.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 126
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Необходимо е да се запази 
финансирането за изпълнението и 
доразвиването на интегрираната морска 
политика на Европейския съюз, както е 
видно от изявленията на Съвета, на 
Европейския парламент и на Комитета 
на регионите.

(76) Необходимо е да се запази 
финансирането за изпълнението и 
доразвиването на интегрираната морска 
политика на Европейския съюз, както е 
видно от Регламент (ЕС) № 1255/2011 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2011 година за 
установяване на програма за 
подпомагане на по-нататъшното 
развитие на интегрираната морска 
политика1 и изявленията на Съвета, на 
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Европейския парламент и на Комитета 
на регионите. Развитието на 
морското дело посредством 
финансова подкрепа за мерки, 
свързани с ИМП, ще има значително 
въздействие по отношение на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване.
__________________
1ОВ L 321, 5.12.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 127
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 76a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76a) В тази връзка ЕФМДР следва да 
бъде разработен така, че да 
подпомага проучвателната работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на ИМП, като 
се отдава дължимото внимание на 
техните кумулативни въздействия 
съобразно екосистемния подход, на 
устойчивия икономически растеж, 
заетостта, иновациите и 
конкурентоспособността в 
крайбрежните, островните и най-
отдалечените региони и на 
насърчаването на международното 
измерение на ИМП.

Or. en

Изменение 128
Martina Anderson
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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 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на Съюза и за устойчивостта на 
околната среда.

Or. en

Изменение 129
Georgios Koumoutsakos

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 

(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 
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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.

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. Затова е много важно да се 
подобри и засили външното 
сътрудничество и координиране във 
връзка с целите на ИМП въз основа на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право 
(UNCLOS);

Or. en

Изменение 130
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(80) ЕФМДР следва да подпомага също 
така устойчивия икономически растеж, 
заетостта, иновациите и 
конкурентоспособността в рамките на 
морските сектори и в крайбрежните, 
островните и най-отдалечените
райони на Съюза. Затова е 
съществено да се насърчава 
развитието на крайбрежен, морски и 
островен туризъм. 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
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Изменение 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 ущърб на обществения 
интерес от опазване на морските 
биологични ресурси, заложен в целите 
на Регламента относно ОПОР.

(88) Тъй като е важно да се гарантира 
опазването на морските биологични 
ресурси и защитата на рибните запаси, 
по-специално от незаконен риболов, от 
подпомагането по ЕФМДР следва да 
бъдат изключени операторите, които не 
спазват правилата на ОПОР, 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 
ущърб на обществения интерес от 
опазване на морските биологични 
ресурси, заложен в целите на 
Регламента относно ОПОР.

Or. es

Изменение 132
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Тъй като е важно да се гарантира (88) Тъй като е важно да се гарантира 
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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 
ущърб на обществения интерес от 
опазване на морските биологични 
ресурси, заложен в целите на 
Регламента относно ОПОР.

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 и 
по-конкретно целите за 
възстановяване и поддържане на 
популациите на подложените на улов 
видове над равнищата, които могат да 
произвеждат МУУ най-късно през 
2015 г., и за постигането и 
поддържането на добро екологично 
състояние най-късно през 2020 г.,
които представляват сериозна 
заплаха за устойчивата 
експлоатация на живите морски 
биологични ресурси, 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 
ущърб на обществения интерес от 
опазване на морските биологични 
ресурси, заложен в целите на 
Регламента относно ОПОР.

Or. en

Изменение 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Държавите членки следва да 
приемат подходящи мерки, с които да 
гарантират правилното функциониране 
на системите за управление и контрол. 

(89) Държавите членки следва да 
приемат подходящи мерки, с които да 
гарантират правилното функциониране 
на системите за управление и контрол. 
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За тази цел се посочват управляващ 
орган, разплащателна агенция и 
сертифициращ орган за всяка 
оперативна програма и се определят 
техните отговорности. Тези 
отговорности следва да се отнасят преди 
всичко до доброто финансово 
изпълнение, организацията на 
извършване на оценка, сертифицирането 
на разходите, одита и съответствието с 
правото на Съюза. Следва да се създаде 
организация за редовни срещи между 
Комисията и заинтересованите 
национални органи, с цел да се 
контролират помощите. По-специално, 
относно управлението и контрола е 
необходимо да се установят условията, 
посредством които държавите членки 
гарантират, че такива системи 
съществуват и функционират 
задоволително.

За тази цел се посочват управляващ 
орган, разплащателна агенция и 
сертифициращ орган за всяка 
поднационална оперативна програма и 
се определят техните отговорности. 
Тези отговорности следва да се отнасят 
преди всичко до доброто финансово 
изпълнение, организацията на 
извършване на оценка, сертифицирането 
на разходите, одита и съответствието с 
правото на Съюза. Следва да се създаде 
организация за редовни срещи между 
Комисията и заинтересованите 
национални органи, с цел да се 
контролират помощите. По-специално, 
относно управлението и контрола е 
необходимо да се установят условията, 
посредством които държавите членки 
гарантират, че такива системи 
съществуват и функционират 
задоволително.

Or. es

Изменение 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) Правилата и процедурите, 
регулиращи задълженията и 
плащанията, следва да се опростят, за да 
се осигури постоянен паричен поток. 
Предварително финансиране в размер 
на 4 % от участието на ЕФМДР би 
ускорило изпълнението на оперативната 
програма.

(93) Правилата и процедурите, 
регулиращи задълженията и 
плащанията, следва да се опростят, за да 
се осигури постоянен паричен поток. 
Предварително финансиране в размер 
на 7% от участието на ЕФМДР би 
ускорило изпълнението на оперативната 
програма.

Or. es
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Изменение 135
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) Оперативната програма следва да 
бъде обект на наблюдение и оценка, за 
да се подобри нейното качество и да се 
докажат постиженията Й. Комисията 
следва да създаде рамка за общо 
наблюдение и оценка, която да 
гарантира, че съответните данни ще 
бъдат своевременно предоставени на 
разположение. В този контекст 
Комисията следва състави списък с 
показатели и да оцени въздействието на 
политиката за ЕФМДР по отношение на 
конкретните цели.

(98) Оперативната програма следва да 
бъде обект на наблюдение и оценка, за 
да се подобри нейното качество и да се 
докажат постиженията й. Комисията 
следва да създаде рамка за общо 
наблюдение и оценка, която да 
гарантира, че съответните данни ще 
бъдат своевременно предоставени на 
разположение на обществеността. В 
този контекст Комисията следва състави 
списък с показатели и да оцени 
въздействието на политиката за ЕФМДР 
по отношение на конкретните цели.

Or. en

Изменение 136
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Съображение 101a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101a) Особено важно е да се 
гарантира спазването на определени 
предварително поставени изисквания 
във връзка с административния 
капацитет за изпълнение на 
изискванията за данни за 
управлението на рибарството и за 
внедряването на система на Съюза за 
контрол, инспекции и правоприлагане.

Or. en
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Изменение 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 138
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) и Рамковата директива за морска 
стратегия.

Or. en

Изменение 139
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „зона за възстановяване на 
рибните запаси“ е ясно обозначено 
географско пространство в рамките 
на крайбрежните териториални води 
на държавите членки, включващо 
зони за растеж, за изхвърляне на 
хайвер и за хранене на рибните 
запаси, в което са забранени всякакви 
риболовни дейности;
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Or. en

Изменение 140
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „риболовен капацитет“ е 
способността на един кораб да лови 
риба; показателите, които могат да 
се използват за количественото 
изражение на риболовния капацитет, 
са характеристиките на кораба, 
включително тонажът на един 
кораб, изразен в БТ (брутен тонаж), 
мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 
2930/861 на Съвета1, риболовните 
уреди и риболовните техники, които 
той използва, както и броят 
риболовни дни;
1ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „риболов във вътрешни водоеми“ 
означава риболов, извършван със 
стопанска цел от кораби, опериращи
единствено във вътрешни водоеми, или 
с други уреди, използвани за риболов 
под лед;

(10) „риболов във вътрешни водоеми“ 
означава риболов, извършван със 
стопанска цел, от кораб или по друг 
начин, единствено във вътрешни 
водоеми, или с други уреди, използвани 
за риболов под лед;
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Or. es

Изменение 142
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а. „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да 
бъде добиван от рибен запас за 
неограничен период от време, без да се 
наруши възпроизводителният 
капацитет на този запас и да се 
причини изчерпване на запаса, и 
който се отнася и до нивото на 
максималния устойчив улов (FMSY) и 
биомасата на възпроизводителния 
запас при максимален устойчив улов 
(SSBMSY);

Or. en

Изменение 143
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 15б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15б. „приблизителна стойност“ 
означава, че когато максималният 
устойчив улов не може да бъде 
определен, методологиите, изложени 
в дескриптор 3.1 и 3.2 от част Б от 
Решение 2010/477/ЕС на Комисията 
относно критериите и 
методологичните стандарти за добро 
екологично състояние на морските 
води за Рамковата директива за 
морска стратегия (Директива 
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2008/56/ЕО), се прилагат за 
установяване на подходяща 
приблизителна стойност;

Or. en

Изменение 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дребномащабен крайбрежен 
риболов“ означава риболов, 
осъществяван от риболовни кораби с 
габаритна дължина под 12 метра, 
които не са съоръжени с влачени 
риболовни уреди като посочените в 
таблица 3 от приложение I към 
Регламент (EО) № 26/2004 на 
Комисията от 30 декември 2003 г. 
относно регистъра на риболовния 
флот на Общността;

(18) „крайбрежен риболов“ означава 
риболов, осъществяван от риболовни 
кораби с достъп до местни риболовни 
райони, който укрепва 
традиционната социална структура 
на рибарските общности, управлява 
се от МСП и семейни предприятия, 
предава се от поколение на поколение, 
като при него се извършват 
ежедневни плавания, а уловът не се 
замразява и не се преработва на борда 
на кораба;

Or. es

Изменение 145
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. „нежелан улов“ означава 
всичкият прилов, който е нежелан, 
защото няма или има малка 
търговска стойност, по-малък е от 
минималния размер за разтоварване 
или е защитен вид;
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Or. en

Изменение 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „кораби, опериращи единствено във 
вътрешни водоеми“ означава кораби, 
които извършват риболов със стопанска 
цел във вътрешни водоеми и които не са 
включени в регистъра на риболовния 
флот на Съюза.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 147
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на устойчиви и
конкурентоспособни рибарство и
аквакултури;

a) гарантиране, че дейностите за 
риболов и аквакултури обезпечават 
дълготрайна устойчивост на 
околната среда, която е предпоставка 
за икономическите и социалните 
условия и допринася за наличието на 
хранителни доставки;

Or. en

Изменение 148
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на устойчиви и
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури;

a) насърчаване на конкурентоспособни 
рибарство и аквакултури, които са 
икономически жизнеспособни и 
устойчиви в социално и екологическо 
отношение;

Or. en

Изменение 149
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на устойчиви и 
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури;

a) насърчаване на устойчиви и 
конкурентоспособни рибарство и 
аквакултури, включително 
преработване;

Or. en

Обосновка

Цел на Европейския фонд за морско дело и рибарство следва да бъде насърчаването на 
конкурентоспособността на всички сектори на рибното стопанство, включително 
преработването на риба, ако искаме да постигнем целите на ОПОР.

Изменение 150
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 5 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) осигуряване на системно и 
хармонизирано събиране на надеждни 
и актуални биологически, технически, 
екологически и социално-
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икономически данни, които са 
необходими за екосистемното 
управление на рибарството и 
аквакултурата;

Or. en

Изменение 151
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 5 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) осигуряване спазването от 
дейностите за риболов и аквакултура 
на общата политика в областта на 
рибарството и законодателството 
на Съюза в областта на околната 
среда, със специално внимание към 
засилването на контрола и 
правоприлагането; 

Or. en

Изменение 152
Kriton Arsenis

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

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;

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

Or. en
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Изменение 153
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 6 – 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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Управлението на рибните запаси и смекчаването на последиците от изменението на 
климата са две отделни области, които следва да се третират поотделно.

Изменение 154
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 6 – 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 и 
конкурентоспособно рибарство, 
основано на знания, включително 
свързаната с него преработвателна 
промишленост, чрез съсредоточаване 
върху следните области:

Or. en

Обосновка

Приоритетите на Съюза следва да обхващат насърчаване на иновациите, 
конкурентоспособността и знанията във всички риболовни сектори, в т.ч. 
преработването на риба.
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Изменение 155
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) подпомагане на засилването на 
технологичното развитие, трансфера на 
иновации и знания, при условие, че те 
не водят до увеличаване на 
риболовния капацитет;

Or. en

Изменение 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 6 – 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 крайбрежния флот, и 
подобряване на безопасността или 
условията на труд в сектора;

Or. es

Изменение 157
Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 6 – точка 2 – буква б)
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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 
безопасността и условията на труд в 
сектора;

Or. en

Изменение 158
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – 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 устойчиви,
иновативни, екосистемни и 
конкурентоспособни аквакултури, 
основани на знания, чрез 
съсредоточаване върху следните 
области:

Or. en

Изменение 159
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – 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 устойчивостта,
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията за 
аквакултури, на биологичната 
аквакултура и по-специално на МСП;
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Or. en

Изменение 160
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Насърчаване на устойчиво 
рибарство с ефективно използване на 
ресурсите, като се отделя специално 
внимание на следните области:

(4) Обезпечаване на устойчиво и 
екосистемно управление на рибарство, 
като се отделя специално внимание на 
следните области:

Or. en

Изменение 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда;

a) намаляване до минимум и при 
възможност премахване на
въздействието на рибарството върху
морската среда;

Or. en

Изменение 162
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие и 

б) опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие и 
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екосистеми, включително 
предоставяните от тях услуги.

екосистеми, включително 
предоставяните от тях услуги, и 
постигане на добро екологично 
състояние до 2020 г.;

Or. en

Изменение 163
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) свеждане до минимум и при 
възможност премахване изобщо на 
прилова;

Or. en

Изменение 164
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) обезпечаване на спазването от 
риболовните дейности на 
законодателството на Съюза в 
областта на околната среда и по-
конкретно Директива 2008/56/ЕО, 
Директива 1992/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО; 

Or. en

Изменение 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Член 6 – точка 4 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) постигане на добро екологично 
състояние съгласно определението в 
Рамковата директива за морска 
стратегия;

Or. en

Обосновка

ЕФМДР също следва да се стреми към постигане на добро екологично състояние до 
2020 г., както се посочва в Рамковата директива за морска стратегия.

Изменение 166
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Насърчаване на устойчиви 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите, като се отделя специално 
внимание на следните области:

(5) Насърчаване на устойчиви, 
екосистемни аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите, като се отделя 
специално внимание на следните 
области:

Or. en

Изменение 167
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) оценяване, намаляване и при 
възможност премахване на 
въздействието на дейностите, 
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свързани с аквакултура, върху 
морските, сухоземните и 
сладководните екосистеми;

Or. en

Изменение 168
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на аквакултури с високо 
равнище на опазване на околната среда, 
на здравето на животните и хуманното 
отношение към тях и на общественото 
здраве и безопасност.

б) насърчаване на аквакултури с високо 
равнище на опазване на околната среда, 
на здравето на животните и хуманното 
отношение към тях и на общественото 
здраве и безопасност, с особено 
внимание към отглеждането на
растителноядни видове, 
произвеждането на храна за 
консумация от човека и биологичната 
аквакултура.

Or. en

Изменение 169
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) гарантиране, че развитието на 
аквакултурата съответства на 
целите на Директива 2008/56/ЕО.

Or. en
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Изменение 170
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставяне на научни знания и 
събиране на данни;

a) предоставяне на научни знания и 
събиране на данни, необходими за 
екосистемното управление на 
рибарството и аквакултурата, 
включително данни, необходими за 
възстановяването и поддържането 
на популациите на подложените на 
улов видове над равнищата, които 
могат да произвеждат МУУ най-
късно през 2015 г., и за постигането 
на добро екологично състояние най-
късно през 2020 г.;

Or. en

Изменение 171
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 6 – 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, 
мониторинга и правоприлагането, 
повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация.

Or. en

Изменение 172
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 10



AM\907165BG.doc 73/94 PE492.694v01-00

BG

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 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 
Регламент (ЕО) № [за установяване на 
Рамковата програма за действие за 
околната среда и изменението на 
климата (Рамкова програма LIFE)].
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. en

Обосновка

Важно е да се осигури координация на средствата, но това позоваване вече е 
включено в регламента за общите разпоредби.

Изменение 173
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявленията, подадени от следните 1. Заявленията, подадени от следните 
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оператори, не са допустими за 
подпомагане от ЕФМДР за определен 
период от време:

оператори, не са допустими за 
подпомагане от ЕФМДР:

Or. en

Изменение 174
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оператори, които са извършили 
тежко нарушение по член 42 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 или 
член 90, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009;

a) оператори, които са извършили 
нарушение по член 42 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 или 
член 90, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009;

Or. en

Изменение 175
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оператори, които са извършили други 
нарушения на правилата на ОПОР, 
сериозно застрашаващи устойчивостта 
на въпросните запаси.

в) оператори, които са извършили други 
нарушения на правилата на ОПОР и на 
изискванията на политиката на 
Съюза в областта на околната среда, 
застрашаващи устойчивостта на 
въпросните запаси и постигането на 
добро екологично състояние до 2020 г.

Or. en

Изменение 176
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявленията, подадени от оператори, 
които за извършили нередност съгласно 
правилата на ЕФР или на ЕФМДР, не са 
допустими през определен период от 
време.

2. Заявленията, подадени от оператори, 
които за извършили нередност съгласно 
правилата на ЕФР или на ЕФМДР, не са 
допустими.

Or. en

Изменение 177
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определянето на периода от време, 
посочен в параграфи 1 и 2, който е 
пропорционален на сериозността или 
на повторението на нарушението или 
нередността;

заличава се

Or. en

Изменение 178
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 13 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) операции, излагащи на риск 
устойчивостта на морските 
биологични ресурси и екосистеми;

Or. en
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Изменение 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) строителство на нови риболовни 
кораби, извеждане от експлоатация 
или внос на риболовни кораби;

б) строителство на нови риболовни 
кораби или внос на риболовни кораби;

Or. es

Изменение 180
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) строителство на нови риболовни 
кораби, извеждане от експлоатация 
или внос на риболовни кораби;

б) внос на риболовни кораби;

Or. fr

Обосновка

Европейският флот старее и трябва да се поднови, за да се гарантира, че рибарите 
работят в добри условия и при оптимална безопасност. Енергийната ефективност на 
корабите също следва да се вземе предвид, както и по-селективните риболовни 
съоръжения.

Изменение 181
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 13 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) инвестиции на борда на кораби, за 
които държавата членка на флага не 
е демонстрирала баланс между 
капацитета на флота и наличните 
възможности за риболов съгласно 
изискването на [Регламент относно 
общата политика в областта на 
рибарството];

Or. en

Обосновка

Заменя се изменение 5 на член 13.1, буква ва).

Изменение 182
Martina Anderson

Предложение за регламент
Член 13 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) инвестиции на борда на кораби 
или в отделни съоръжения за 
флотите, опериращи при 
свръхкапацитет;

Or. en

Изменение 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 13 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временно преустановяване на 
риболовни дейности;

заличава се
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Or. es

Изменение 184
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 13 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временно преустановяване на 
риболовни дейности;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Рибарите, които преустановяват временно своята работа, за да осигурят 
възможност за възстановяване на рибните запаси, не трябва да се оставят без 
средства.

Изменение 185
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 13 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) експериментален риболов; заличава се

Or. sv

Обосновка

Експерименталният риболов следва да бъде допустим по ЕФМДР, стига да е насочен 
към изпитването на по-селективни риболовни техники и/или съоръжения, за да се 
определи тяхното въздействие върху рибните запаси и/или морската среда. 
Експерименталното зарибяване може да доведе до риболов на неустойчиви рибни 
запаси.

Изменение 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 13 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) експериментален риболов; заличава се

Or. es

Изменение 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 13 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пряко зарибяване, освен когато 
такова е изрично предвидено като 
мярка за опазване в правен акт на 
Съюза или в случай на 
експериментално зарибяване.

заличава се

Or. es

Изменение 188
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 13 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) пряко зарибяване, освен когато такова 
е изрично предвидено като мярка за 
опазване в правен акт на Съюза или в 
случай на експериментално 
зарибяване.

е) пряко зарибяване, освен когато такова 
е изрично предвидено като мярка за 
опазване в правен акт на Съюза.

Or. sv



PE492.694v01-00 80/94 AM\907165BG.doc

BG

Изменение 189
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извеждането от експлоатация 
следва да се подпомага по изключение, 
при специални условия, които 
изискват незабавно намаляване на 
риболовния капацитет на флота.

Or. en

Изменение 190
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Временното преустановяване на 
риболовни дейности следва по 
изключение да бъде допустимо по 
ЕФМДР при специални условия, 
които обосновават тази мярка, като 
непредвидими екологически 
обстоятелства или ограничения на 
плановете за управление. 

Or. en

Изменение 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) делът на дебномащабния iii) делът на крайбрежния риболовен 
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крайбрежен риболовен флот спрямо 
риболовния флот;

флот спрямо риболовния флот;

Or. es

Изменение 192
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) равнището на екологическа 
устойчивост на дейностите в 
областта на рибарството и 
аквакултурата;

Or. en

Изменение 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка изготвя една 
оперативна програма за изпълнение на 
приоритетите на Съюза, която се 
съфинансира от ЕФМДР.

1. Всяка държава членка изготвя една 
оперативна програма, обединяваща 
различните поднационални 
оперативни програми, за изпълнение 
на приоритетите на Съюза, която се 
съфинансира от ЕФМДР.

Or. es

Изменение 194
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки гарантират, 
че всяко физическо или юридическо 
лица, което има достатъчен интерес 
от вземането на решения в областта 
на околната среда, свързано с 
прилагането на общата политика в 
областта на рибарството, има 
ефективно право на обжалване на 
оперативните програми. Тези лица 
имат достъп до съдилище или до друг 
независим и безпристрастен публичен 
орган, който е компетентен да 
проверява процесуалната и 
материалната законосъобразност на 
оперативните програми и на всички 
свързани с тях актове за изпълнение и 
решения.

Or. en

Изменение 195
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 19 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в случаите, когато е приложимо, 
съгласуваността на мерките по 
приоритетите на Съюза за ЕФМДР, 
посочени в член 38, параграф 1г от 
настоящия регламент, с рамките за 
приоритетни действия по „Натура 
2000“, посочени в член 8, параграф 4 
от Директива 92/43/ЕИО на Съвета, и 
с постигането на добро екологично 
състояние съгласно определението в 
Директива 2008/56/ЕО.

Or. en
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Изменение 196
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) демонстрация на уместен подход, 
който е интегриран в програмата и е 
насочен към иновациите, околната среда
(включително конкретните потребности 
на териториите по „Натура 2000“) и 
смекчаването на изменението на 
климата и приспособяването към него;

в) демонстрация на уместен подход, 
който е интегриран в програмата и е 
насочен към иновациите, околната среда
(включително конкретните потребности 
на териториите по „Натура 2000“),
установяването на зони за 
възстановяване на рибните запаси и 
смекчаването на изменението на 
климата и приспособяването към него;

Or. en

Изменение 197
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква о) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) за целите на събирането на данни за 
устойчиво управление на рибарството 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 4 и в съответствие с 
многогодишната програма на Съюза 
съгласно член 37, параграф 5 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството]:

o) за целите на събирането на данни за 
устойчиво екосистемно управление на 
рибарството съгласно член 6, параграф 6 
и член 18, параграф 4 и в съответствие с 
многогодишната програма на Съюза 
съгласно член 37, параграф 5 от 
[Регламента относно общата политика в 
областта на рибарството]:

Or. en

Изменение 198
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква o) – подточка i) – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на икономическата ситуация в 
секторите на аквакултурите и 
преработването,

– оценка на екологическата и
икономическата ситуация в секторите 
на аквакултурите и преработването,

Or. en

Изменение 199
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква o) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на въздействието, оказвано от 
рибарския сектор върху екосистемите.

– оценка на въздействието, оказвано от 
рибарския сектор върху екосистемите, 
за да може да се прави сравнение 
между видовете риболовни дейности 
и сегментите на флота съгласно 
изискванията на [Регламент относно 
общата политика в областта на 
рибарството].

Or. en

Изменение 200
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква o) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на въздействието, оказвано от 
рибарския сектор върху екосистемите.

– оценка на въздействието, оказвано от 
рибарския сектор и дейностите, 
свързани с аквакултурата, върху 
екосистемите.

Or. en
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Изменение 201
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема допълнителни правила 
относно формата на процедурите и 
графиците за:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема допълнителни правила относно 
формата на процедурите и графиците за:

Or. en

Изменение 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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, в 
съответствие с целите, посочени в 
членове 2 и 3 от Регламента относно 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
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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 те спомагат за постигането на 
целите, посочени в членове 2 и 3 от 
Регламента относно общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Обосновка

Всички иновации, подпомагани по ЕФМДР, трябва ясно да подкрепят и да 
съответстват на целите, определени в основния регламент относно ОПОР.

Изменение 204
Christofer Fjellner

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, с оглед на 
насърчаването на устойчив от 
екологична гледна точка риболов.

Or. sv
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Изменение 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операциите, финансирани по 
настоящия член, трябва да се 
осъществяват в сътрудничество с 
научен или технически орган, признат 
от държавата членка, който валидира 
резултатите от тези операции.

2. Операциите, финансирани по 
настоящия член, трябва да се 
осъществяват в сътрудничество с 
научен или технически орган, признат 
от държавата членка в класификацията
на предприятията, предвидена в 
националното законодателство 
относно възлагането на обществени 
поръчки.

Or. es

Изменение 206
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операциите, финансирани по 
настоящия член, трябва да се 
осъществяват в сътрудничество с 
научен или технически орган, признат
от държавата членка, който валидира 
резултатите от тези операции.

2. Операциите, финансирани по 
настоящия член, трябва да се 
осъществяват в сътрудничество с 
научен или технически орган, признат 
от държавата членка, който валидира 
резултатите от тези операции и ги прави 
публично достояние.

Or. en

Обосновка

Когато се предоставя публична помощ за определени операции, трябва да съществува 
пълна прозрачност относно разпределението и използването на средствата и 
получените ползи.
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Изменение 207
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) предоставяне на професионални и 
научни консултации във връзка с 
развитието на устойчиви риболовни 
дейности и дейности, свързани с 
аквакултурата, с особено внимание 
към ограничаването и при 
възможност премахването на 
въздействието на тези дейности 
върху морските, сухоземните и 
сладководните екосистеми;

Or. en

Изменение 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проучванията за осъществимост и 
консултациите, посочени съответно в 
параграф 1, букви а) и б), се предоставят 
от признати научни и технически 
органи, които притежават необходимите 
консултативни правомощия и са 
признати от националното право на 
всяка държава-членка.

2. Проучванията за осъществимост и 
консултациите, посочени съответно в 
параграф 1, букви а) и б), се предоставят 
от признати научни и технически 
органи, които притежават необходимите 
консултативни правомощия и са 
признати в класификацията на 
предприятията, предвидена в 
националното законодателство 
относно възлагането на обществени 
поръчки.

Or. es
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Изменение 209
Christofer Fjellner

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.

заличава се

Or. sv

Изменение 210
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улесняване на диверсификацията и 
създаването на работни места

Улесняване на предприемачеството и 
създаването на работни места

Or. fr

Обосновка

Трябва да се наблегне в по-голяма степен на положителната икономическа роля на 
рибарството.
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Изменение 211
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се улесни 
диверсификацията и създаването на 
работни места извън риболова ЕФМДР 
може да подпомага:

1. С цел да се улесни  създаването на 
работни места ЕФМДР може да 
подпомага създаването на нови 
предприятия в сектора на 
рибарството.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се наблегне в по-голяма степен на положителната икономическа роля на 
рибарството.

Изменение 212
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) новосъздадени предприятия извън 
риболова;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Трябва да се наблегне в по-голяма степен на положителната икономическа роля на 
рибарството.

Изменение 213
Kriton Arsenis

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

a) новосъздадени предприятия извън
риболова;

a) новосъздадени предприятия за 
устойчиви дейности, свързани с 
морския сектор, с изключение на
риболова;

Or. en

Изменение 214
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Трябва да се наблегне в по-голяма степен на положителната икономическа роля на 
рибарството.

Изменение 215
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по параграф 1, 
буква а) се отпуска на рибари, които:

2. Подпомагането по параграф 1 се 
отпуска на рибари, които:

Or. fr
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Изменение 216
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) представят бизнес план за развитието 
на своите нови дейности;

а) представят бизнес план за развитието 
на своите дейности;

Or. fr

Изменение 217
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, 
буква б) 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 
60 дни през двете години, 
предшестващи датата на 
представяне на заявлението. 
Разрешението за риболов, свързано с 
риболовния кораб, се оттегля 
окончателно.

заличава се

Or. fr

Изменение 218
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите на подпомагането, 
посочено в параграф 1, не могат да се 
занимават с професионален риболов 
през период от пет години след 
получаване на последното плащане 
от подпомагането.

заличава се

Or. fr

Изменение 219
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Допустимите разходи по 
параграф 1, буква б) са ограничени до 
разходите за модифициране на 
кораба, което се извършва за целите 
на неговото пренасочване.

заличава се

Or. fr

Изменение 220
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. ЕФМДР може да подпомага 
инвестиции на борда чрез 
разработване на допълващи риболова 
дейности, като например услуги, 
свързани с околната среда, 
образователни дейности или 
туризъм.
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Or. en


