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Европейски фонд за морско дело и рибарство 

Предложението относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
(COM(2011) 804 окончателен), който ще замени настоящия Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР), представлява ключов елемент от пакета за реформа на ОПОР. 
Предложеният регламент предвижда предоставянето на 6,567 милиона евро за 
подпомагане на: 1) развитие на рибарството, аквакултурите и рибарските райони, 2) 
контрол и изпълнение, 3) събиране на данни, 4) интегрирана морска политика и 5) 
разработване на технически и административни средства за подпомагане изпълнението 
на ОПОР.

Понастоящем се провежда една твърде необходима реформа на общата политика в 
областта на рибарството и трябва да се разработи ЕФМДР за подпомагане на ОПОР, 
така че да се гарантира устойчиво рибарство. Реформата на ОПОР и неговия финансов 
инструмент предлага ключова възможност за прекратяване на субсидиите, които 
допринасят за свръхулова, и за използването им за подпомагане на прехода към 
действително устойчиво рибарство и към постигане на здрави морски екосистеми.

Риболовните зони на Европа бяха някога сред най-продуктивните в света, но тридесет 
години обща политика в областта на рибарството (ОПОР)  доведоха до сериозно 
изчерпване на рибните популации и влошаване на състоянието на екосистемите и 
нанесоха вреди на видовете, местообитанията и обектите (на свръхулов са подложени 
63% от оценените запаси в Атлантическия океан, 82% от оценените запаси в 
Средиземно море и 4 от всеки 6 оценени запаси в Балтийско море). Европейската 
комисия определи свърхкапацитета като един от основните двигатели на свръхулова и 
призна, че субсидиите са допринесли за този дисбаланс чрез изкуствено поддържане на 
риболовен капацитет. Докладът на Европейската сметна палата потвърждава това, като 
заявява, че свръхкапацитетът на флота представлява двигател за изчерпването на 
рибните запаси, застрашава благоденствието на нашите морета и жизнеспособността на 
рибарските общности.

Предложението съчетава финансови ресурси за риболовни дейности и мерки в областта 
на аквакултурите, както и мерки за контрол и изпълнение, събиране на данни и 
интегрирана морска политика. Интегрирането на тези по-рано отделни линии за 
финансиране в един финансов инструмент може да опрости администрацията чрез 
единни правила и процедури и да допринесе за ефективно и ефикасно разпределяне на 
наличните ресурси.

Предложението обещава да гарантира, че достъп до финансиране ще имат само 
държавите членки, които изпълняват целите и правилата на ОПОР, по-специално 
задълженията за контрол, регламента за ННН и задълженията за събиране на данни, 
като същевременно поставя като условие за финансиране на операторите спазването на 
ОПОР. Предложението съдържа значителен брой мерки, които могат да допринесат за 
поставянето на рибарския сектор на ЕС на по-устойчива основа, включително мерки за 
насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог, за улесняване на 
диверсификацията и създаването на работни места и за създаване и управление на 
местни инициативи „отдолу“ за подпомагане на рибарските райони, местни стратегии 
за развитие и местни партньорства.



DT\898796BG.doc 3/3 PE487.717v01-00

BG

Предложението съдържа също така мерки за подкрепа на биоразнообразието, 
включително управление, възстановяване и наблюдение на обекти по „Натура 2000“ и 
морските защитени територии. То изключва финансовата подкрепа за изграждането на 
нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови халета за рибни борси, както и 
помощите за подмяна на двигатели, което представлява стъпка напред към отделянето 
на субсидиите за риболовни дейности от свърхкапацитета. И накрая, предложението 
съдържа разпоредби, които биха увеличили прозрачността и информацията за 
обществеността, биха подобрили събирането и предаването на данни, както и контрола 
и изпълнението, макар и без да са приспособени към регионалните и местните условия.

Въпреки това предложението не успява да направи така необходимата промяна, която 
да гарантира, че публичните помощи ще се използват изключително само за 
гарантиране на устойчиви риболовни дейности. В действителност голямата част от 
наличното финансиране отново би могло да бъде разпределено за мерки, от които често 
се възползват шепа отделни оператори, а не целият сектор на рибарството или 
обществото като цяло. В ограничена степен се вземат предвид занаятчийският, 
дребномащабен крайбрежен риболов, както и преминаването към подход, основаващ се 
на екосистемите.

Предложението не се занимава с проблема за финансирането, които допринася за 
поддържане на съществуващия свръхкапацитет, и би трябвало да постави 
финансирането на флотите, корабите и съоръженията в зависимост от подходяща 
оценка на риболовния капацитет по отношение на наличните възможности за риболов. 
Предложението също така предвижда помощи за създаване на системи за прехвърляеми 
риболовни концесии, докато много от заинтересованите лица в държавите членки се 
противопоставят на задължителните прехвърляеми риболовни концесии като 
едностранчиво решение. Всяка помощ, имаща за цел създаване на системи за 
управление на разпределението на риболовни ресурси, следва да бъде насочена към 
водени от заинтересованите лица / съвместно управлявани системи на равнище отделни 
риболовни дейности.

Помощите за инвестиции на борда или в пристанищата за възможно най-добро 
използване на нежелания улов на търговски запаси или за търговия с такива ще 
подкопаят желаното въздействие на задължението за разтоварване на сушата –
риболовът да бъде по-целенасочен, селективен и устойчив. Финансиране следва да се 
предоставя за намаляване на нивата на смъртност на нежелания улов, напр. чрез 
изследвания за риболовно оборудване и риболовни практики, които са по-селективни и 
благоприятни за околната среда, а не за търговията с нежелан улов.

И накрая, предложението съдържа редица мерки, които ще насърчават и развиват 
аквакултурата безразборно, без да се вземат предвид екологичните и социалните 
съображения.


