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КРАТКА ОБОСНОВКА

С 68 000 км брегова линия, 22 държави членки с морски граници, близо 50% от 
жителите на ЕС, които живеят на по-малко от 50 км от брега, 5 милиона европейци, с 
професии, свързани с морето, и принос на повече от 5% към БВП на ЕС, е ясно, че 
морската среда и свързаните с нея дейности изпълняват ключова роля за европейското 
социално и икономическо развитие. Ролята на морската среда става още по-важна, 
когато вземем под внимание приноса й към усилията на ЕС да отговори на множество 
съвременни предизвикателства, пред които е изправен, като например енергийната 
ефективност, изменението на климата, транспорта, туризма, здравеопазването, 
увеличаването на населението, което ще доведе до съответното увеличаване на 
търсенето на храна и т.н.

В този контекст рибарството представлява жизненоважен и в същото време 
изключително чувствителен социално-икономически ресурс за гражданите на ЕС. С 
общо потребление на около 12 милиона тона рибни продукти годишно (55 млрд. евро), 
ЕС е един от най-важните световни пазари и въпреки това не е в състояние да 
задоволява по подходящ начин вътрешното потребление.

Взаимната зависимост между ЕС и морската среда изисква високо ниво на 
мореплавателски и морски изследвания, тъй като допринася за по-добро разбиране и 
по-добра защита на морските екосистеми и цели развитие на устойчиво рибарство, 
което опазва околната среда, като същевременно се вземат предвид социално-
икономическите нужди на крайбрежните и островните общности. 

Понастоящем над 90% от морското биологично разнообразие остава неизследвано. 
Липсата на надеждни научни данни прави усилията за постигане на устойчиво 
управление на рибните запаси в европейските води още по-трудно. Необходимостта от 
достатъчно надеждни данни за морската среда става спешна и събирането им следва да 
бъде подобрено във възможно най-голяма степен чрез съответните изследователски 
проекти и сътрудничества.

През последните години ЕС инвестира системно в мореплавателски и морски 
изследвания с цел разработване на иновативни технологични методи за отключване на 
огромния потенциал на морската среда и създаването на растеж и работни места чрез 
устойчиво използване на природните, хранителните, енергийните и биологичните 
ресурси. В настоящата 7-ма рамкова програма значителна, но все още недостатъчна 
сума се разпределя за рибарство, аквакултури и морски биотехнологии. Като се има 
предвид увеличението на бюджета за научни изследвания в „Хоризонт 2020“, сумата, 
отпусната за мореплавателски и морски изследвания, следва също да се увеличи.

Междусекторните и интердисциплинарните изследвания са основополагащи за по-
доброто разбиране на морските екосистеми и за устойчивото управление на рибните 
запаси. Индустриалните, академичните и публичните партньорства, включващи 
мореплавателски и морските изследвания следва да бъдат засилени, като частният 
сектор, по-специално МСП, се ангажира активно в разработването на иновационни 
технологии и методи и в насърчаването на приложните изследвания. Подкрепата за 
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интердисциплинарните, мултидисциплинарните и междусекторните партньорства в 
мореплавателските и морските изследователски програми ще допринесе за по-доброто 
разбиране на водната среда и неизбежно до устойчиво рибарство и аквакултура. В тази 
рамка бихме могли да проучим дали създаването под егидата на Европейски институт 
за иновации и технологии на съответната общност за знания и иновации (ОЗИ) би била 
от полза за насърчаването на морските изследвания.

Следва да се обмисли по-тясно сътрудничество на изследователските програми с 
политиката на сближаване, регионалната политика и структурните фондове, тъй като е 
налице необходимост от разработване на цялостни, динамични и териториални 
подходи към иновациите, изследванията и конкурентоспособността в сектора на 
рибарството. Такива взаимодействия биха улеснили стратегии за интелигентна 
специализация и способността на регионите на ЕС да се справят със съвременните 
предизвикателства. Необходими са също така ефективна координация и допълване на 
действията по „Хоризонт 2020“ с действията, финансирани от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство. 

Следва да се създаде атмосфера на взаимно доверие между изследователите и 
заинтересованите лица. Тяхното участие би подобрило качеството на научните данни и 
познанията, необходими за устойчиво управление на морските ресурси. Рибарската 
индустрия често разглежда изследванията като пречка за риболовните дейности и това 
следва да се промени. Възможностите за мобилност на изследователите, 
международното сътрудничество, обучението и образованието на високо равнище, 
напредналите технологии и стимулите за участие в риболовните дейности биха могли 
да направят европейското рибарство много конкурентно на международно равнище. 
Обменът на добри практики и ефективното използване на резултатите от 
съществуващите изследователски програми чрез открит достъп могат също така да 
спомогнат за преодоляването на различията между изследователската област и 
заинтересованите лица. 

И накрая, считаме за положителна стъпка това, че мореплавателски и морските 
изследвания са изрично включени в „Хоризонт 2020“. Цел на тези изследвания следва 
да бъдат продуктивни морета и океани чрез устойчиво рибарство и аквакултури. Без 
адекватни средства обаче големият потенциал на сектора на морските изследвания и 
технологии ще остане неоползотворен, а морските богатства ще бъдат 
свръхексплоатирани до изчезване. ЕС се призовава да създаде специална бюджетна 
линия за междусекторни действия с цел да се развият възможни взаимодействия между 
мореплавателските и морските предизвикателства, надхвърлящи отделното общество.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира
обучението и мобилността.

(1) Съюзът има за цел да укрепва своята 
научна и технологична база чрез 
създаването на европейско 
научноизследователско пространство
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и се разпространяват 
научни познания и технологии, и да 
насърчава повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да стимулира
висококачествено целево обучение и 
мобилността.

Обосновка

Образованието и обучението следва да бъдат целеви, като се вземат предвид 
нуждите на европейските граждани.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „научноизследователски и 
иновационни дейности“ означава целия 
спектър от дейности за научни 
изследвания, технологично развитие, 
демонстрации и иновации, включително 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави и международни 
организации; разпространяване и 

а) „научноизследователски и 
иновационни дейности“ означава целия 
спектър от дейности за научни 
изследвания, технологично развитие, 
демонстрации и иновации, включително 
насърчаване на сътрудничеството с 
трети държави и международни 
организации; разпространяване и 
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оптимизиране на резултатите и 
стимулиране на обучението и 
мобилността на научните работници в 
Съюза;

оптимизиране на резултатите и 
стимулиране на висококачественото 
целево обучение и мобилността на 
научните работници в Съюза;

Обосновка

Образованието и обучението следва да бъдат целеви, като се вземат предвид 
нуждите на европейските граждани.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
науки, на изменението на климата, 
продуктивните морета и океани и 
устойчивото развитие, на
функционирането и завършването на 
европейското научноизследователско 
пространство; сътрудничеството с трети 
държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави се 
осъществяват въз основа на общ интерес 
и взаимна полза, като се вземат предвид 
техният научен и технологичен 
капацитет, възможностите на пазара и 
очакваното въздействие.

Целевите действия за насърчаване на 
сътрудничеството с конкретни трети 
държави или групи от трети държави, 
по-специално със стратегическите 
партньори на Съюза, се осъществяват 
въз основа на общ интерес и взаимна 
полза, като се вземат предвид техният 
научен и технологичен капацитет, 
възможностите на пазара и очакваното 
въздействие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 14 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

б) продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, устойчиви и продуктивни 
морета и океани и биоикономика;

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика

2. продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, устойчиви и продуктивни 
морета и океани и биоикономика

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят Конкретната цел е да се осигурят 
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достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

достатъчно доставки на безопасна и 
здравословна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ресурсно-ефективни първични 
производствени и хранително-вкусови
системи, спомагащи за свързани 
екосистемни услуги успоредно с 
конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво 
производство.

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води и 
стопанства за аквакултури чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво 
производство.

Обосновка

Стопанствата за аквакултури следва да бъдат включени, като се има предвид 
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взаимодействието им с морската среда и приносът им към устойчивото 
производство.

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието, горското стопанство и
рибарството заедно с отраслите на 
биологична основа са основните 
сектори, които са в основата на 
биоикономиката. Тя представлява 
значителен и нарастващ пазар, чиято 
стойност се оценява на повече от 
2 трилиона EUR, осигурява 20 милиона 
работни места и е с дял от 9 % в общата 
заетост в Европейския съюз през 2009 г.
Инвестициите в научни изследвания и 
иновации в отговор на това обществено 
предизвикателство ще дадат 
възможност за водещи позиции на 
Европа в съответните пазари и ще 
играят роля за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и на 
водещите инициативи по нея „Съюз за 
иновации“ и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“.

Земеделието, горското стопанство, 
устойчивото рибарство и
аквакултурите заедно с отраслите на 
биологична основа, са основните 
сектори, които са в основата на 
биоикономиката. Тя представлява 
значителен и нарастващ пазар, чиято 
стойност се оценява на повече от 
2 трилиона EUR, осигурява 20 милиона 
работни места и е с дял от 9 % в общата 
заетост в Европейския съюз през 2009 г.
Инвестициите в научни изследвания и 
иновации в отговор на това обществено 
предизвикателство ще дадат 
възможност за водещи позиции на 
Европа в съответните пазари и ще 
играят роля за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и на 
водещите инициативи по нея „Съюз за 
иновации“ и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“.

Обосновка

Приносът на устойчивото рибарство и аквакултури към биоикономиката следва да не 
бъде подценяван.

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
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включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските, морските и 
крайбрежните райони.
Предизвикателствата във връзка с 
продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие, устойчивото 
рибарство и аквакултури, и с 
биоикономиката като цяло са от
регионален, национален, европейски и 
световен характер. Действията на 
равнището на Съюза и ефективната 
им координация са от съществено 
значение за формирането на клъстери, 
за да се постигне необходимият размах 
и критична маса в допълнение на 
усилията на отделни държави членки 
или групи от такива. Подходът с 
множество участници ще осигури 
необходимите полезни взаимодействия 
между изследователите, учените,
предприятията, земеделските 
стопани/производители,
рибарите/производителите на 
аквакултури, консултантите, 
създателите на политики и крайните 
потребители. Действията на равнището 
на Съюза са необходими и за съгласуван 
отговор на това предизвикателство 
отвъд рамките на отделните сектори и 
със силно обвързване със съответните 
политики на Съюза. Координацията на 
равнище ЕС на научните изследвания и 
иновациите ще стимулира 
необходимите промени в Съюза и ще 
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спомага за ускоряването им.

Обосновка

Създателите на политики могат да изпълняват важна роля. Те следва да разглеждат 
и да отчитат действителните нужди както на морските екосистеми, така и на 
съответните заинтересовани страни преди да вземат решение. Приносът на 
рибарството и аквакултурите към биоикономиката следва да не бъде подценяван.

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
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интеграция на научните изследвания и
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

интеграция на пълния цикъл от 
фундаментални научни изследвания до
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение, ще осигури 
здравословни хранителни продукти и 
ще спомогне за по-нататъшното 
развитие на устойчивото управление на 
земята, моретата, вътрешните води и 
океаните, както и на пазарите на 
биоикономиката.

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към социални и 
икономически ползи и модернизацията 
на свързаните с биоикономиката 
сектори и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, продукти и процеси.
Освен това ще се следва широк подход 
към иновациите, обхващащ 
технологични, нетехнологични, 
организационни, икономически и 
социални иновации, включително 
например нови бизнес модели, 
търговски марки и услуги.

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към социални и 
икономически ползи и модернизацията 
на свързаните с биоикономиката 
сектори и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания и междусекторен подход 
между различни теми, по-добра 
координация между изследователите 
и съответните заинтересовани 
страни, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, продукти и процеси.
Освен това ще се следва широк подход 
към иновациите, обхващащ 
технологични, нетехнологични, 
организационни, икономически и 
социални иновации, включително 
например нови бизнес модели, 
търговски марки и услуги.

Обосновка

Предвид различните предизвикателства, с които трябва да се справя ЕС, е 
необходима е ефективна и координирана изследователска дейност чрез 
междусекторен подход. За това усилие са от съществено значение знанията и 
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опитът на всички заинтересовани страни.

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оползотворяване на потенциала на 
водните биологични ресурси

в) Оползотворяване на потенциала на
рибарството, аквакултурите, 
морските технологии и водните 
ресурси чрез устойчиво управление на 
рибарството

Обосновка

Водната среда включва както биологичните, така и неживите ресурси. Необходимо е 
устойчиво управление на рибарството, отчитащо нуждите на екосистемите и на 
рибарите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета. 
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета и 
вътрешните водни басейни
(сладководни и соленоводни басейни и 
басейни с бракична вода).
Продуктивните морета и океани биха 
могли да гарантират просперитета 
на морските сектори, както и 
запазването на морското 
биоразнообразие, като това може да
се постигне чрез развиването на 
устойчиво рибарство и аквакултури.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
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конкурентоспособна европейска 
аквакултура, която обхваща всички 
съответни водни видове и 
производствени системи в контекста 
на световната икономика и към 
стимулиране на морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж, който ще 
предостави устойчиви и иновативни 
решения за отключване на големия 
потенциал на моретата. Предвид 
силното взаимодействие между 
експлоатираните водни биологични 
ресурси и околната среда, целта е да 
се развият междусекторни 
мореплавателски и морски научни и 
технологични знания с оглед на по-
добро използване на морския 
потенциал в мореплавателскте и 
морските отрасли, като 
същевременно се опазва морската 
среда и се извършва приспособяване 
към изменението на климата. Този 
стратегически координиран подход за 
мореплавателски и морски 
изследвания в рамките на всички 
предизвикателства и стълбове на 
„Хоризонт 2020“ ще окаже също така 
подкрепа в прилагането на 
съответните политики на Съюза, за 
да спомогне за осъществяване на 
ключовите цели за син растеж и ще 
гарантира също икономическия и 
социалния просперитет на 
европейския сектор на морски 
хранителни продукти (обхващащ 
цялата верига на морски хранителни 
продукти от производството до 
потребителите).  Специален 
бюджетен ред ще бъде определен за 
междусекторни дейности.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важно е да има целенасочени 
изследвания с цел да бъдат 
посрещнати реалните потребности 
както на екосистемите, така и на 
рибарството и областта на 
аквакултурата. За тази цел от 
съществено значение е 
сътрудничеството между 
изследователите и заинтересованите 
страни на всички нива (рибари, 
предприятия, потребители, 
създатели на политики и т.н.) и 
ефективната координация на 
съществуващите релевантни 
изследователски институции. Това 
ще помогне да се изгради взаимно 
доверие между заинтересованите 
лица и учените, което ще доведе до 
дългосрочно устойчиво управление на 
морските ресурси. В допълнение към 
това обменът на добри практики, 
както и ефективното използване на 
резултатите, получени от 
съществуващата изследователска 
програма, чрез открит достъп до 
резултатите от изследвания може да 
има жизненоважна роля. Като се има 
предвид сериозната липса на 
достоверни научни данни, следва да 
бъде засилено действието на 
съответните съществуващи 
механизми (например Европейска 
мрежа за наблюдение и данни за 
морската среда (EMODnet)). Следва да 
бъдат предложени европейски 
изследователски проекти за събиране 
на данни, както и за предоставяне на 
лесен и свободен достъп до тях.



PE492.588v02-00 16/24 AD\913182BG.doc

BG

Обосновка

Необходима е атмосфера на взаимно доверие между изследователите и 
представителите на сектора на рибарството (предприятия, МСП, потребители, 
създатели на политики и т.н.) с цел подобряване на научните данни и знания, 
необходими за ефективното прилагане на мерките. Целенасочените изследвания и 
достоверните научни данни ще допринесат за посрещането на техническите, 
социалните и икономическите нужди на сектора, както и да бъдат покрити 
изискванията, свързани с околната среда.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва също така да се предложи 
сътрудничество, както и по-тесни 
връзки между хората, които работят 
в сферата на мореплавателските и 
морските изследвания, и 
изследователите в други области 
(околна среда, енергетика, транспорт 
и т.н.). Тези области се допълват 
взаимно, поради което следва да се 
установят по-тесни връзки между 
тях.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази рамка е необходимо да се 
направи опит за преодоляване на 
различията между фундаменталните 
и приложните изследвания, както и 
да се подчертае, че високите 
постижения в изследователската 
област включват както базови, така 
и приложни изследвания.
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Обосновка

Стълбата към високите постижения в изследователската дейност е в основата на 
„Хоризонт 2020“, но следва също така да се отчита това, че високите постижения 
включват и приложните изследвания. „Хоризонт 2020“ обръща внимание на 
иновациите и на практическото приложение на знанията и изследванията.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимодействията и тясното 
сътрудничество със структурните 
фондове ще допринесе за засилването 
на мореплавателските и морските 
изследвания и ще дадат резултати на 
екологично, социално и икономическо 
равнище. Финансирането на проекти 
от различни източници ще допринесе 
също така за засилване на участието 
на регионите в изследователските 
усилия на ЕС.

Обосновка

Морската среда и свързаните с нея дейности играят ключова роля за социалното и 
икономическото развитие на Европа и по-точно за развитието на европейските 
региони. Сътрудничеството със структурните фондове ще има положително 
въздействие върху сектора на рибарството чрез целенасочени действия на национално 
и регионално равнище.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е тясно сътрудничество 
и добра координация с Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, за да 
се избегне припокриването и да се 
подпомогне активното участие на 
сектора на рибарството в 
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европейските проекти.

Обосновка

Необходима е ефективна координация и допълване на действията по „Хоризонт 2020“ 
с действията, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за да се 
избегне припокриването и дублирането между тях.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1 д) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъдат в съответствие с 
Общата политика в областта на 
рибарството, действията вземат 
също така предвид подхода „отдолу 
нагоре“ и отделят повече внимание на 
сътрудничеството на национално и 
регионално равнище.

Обосновка

Подходът на ЕС „отгоре надолу“ в сектора на рибарството се оказа неуспешен и 
понастоящем е ясна общата необходимост от по-добра комуникация със 
заинтересованите лица. Регионите трябва да играят важна роля в 
мореплавателските и морските изследвания. Крайбрежните и островните общности 
могат да предложат изследвания и иновации благодарение на своя опит и 
практически познания.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
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превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и морето, както и промените в 
него.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост.
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води,
промените в тяхната циркулация, 
повишаването на температурата на 
морските води, топенето на ледовете в 
Арктика, влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост.
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
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тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Предизвикателствата във 
връзка с водата включват 
използването на водата в селска, 
градска и промишлена среда, както и 
опазването на водните екосистеми. 
Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се
подготвят европейски партньорства
за иновации в областта на
ефективното използване на водата и
суровините.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б а) (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) усилия за създаване на европейски 
модели за социално сближаване и 
благосъстояние като международни 
критерии; както и усилия за 
изпълнение на препоръките на МОТ 
относно поощряването на научни 
изследвания и професионална 
подготовка в областта на 
здравеопазването, хигиената и 
безопасността на работното място.

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски
и морски изследвания и биоикономика

б) б) продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, продуктивни 
морета и океани и биоикономика.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 3 – подточка 3.3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
европейските политики в областта на 
селското стопанство и рибарството, 
включително за продоволствена 
безопасност и сигурност, и за 
развитието на биоикономиката 
например чрез прогнозиране на 
реколтата, технически и социално-
икономически анализи и моделиране.

Подкрепа за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
европейските политики в областта на 
селското стопанство, рибарството и
аквакултурата, включително за 
продоволствена безопасност и 
сигурност, и за развитието на 
биоикономиката например чрез 
прогнозиране на реколтата, технически 
и социално-икономически анализи и 
моделиране, както и научна и 
техническа основа на управлението 
на рибарството.
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Обосновка

Научната и техническата основа ще допринесе за устойчивото управление на 
рибарството, например чрез използването на по-селективни съоръжения и други по-
благоприятни за околната среда инструменти.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти;
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност;
недостатъчния за конкурентоспособност 
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти;
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; липсата на 
достигащи до пазара резултати от 
научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност
и липсата на предприемачески 
манталитет; слабото мобилизиране 
на публичните инвестиции в 
научноизследователската и развойна 
дейност, недостатъчния за 
конкурентоспособност в световен 
мащаб размер на ресурсите, 
включително човешките ресурси, в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква в) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Създаване на талантливи и 
квалифицирани кадри с 
предприемачески дух чрез образование 
и обучение

в) Създаване на талантливи и 
квалифицирани кадри с 
предприемачески дух чрез целево
образование и обучение на високо ниво

Обосновка

Образованието и обучението следва да бъдат целеви, като се вземат предвид 
нуждите на европейските граждани.
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