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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Обща оценка

A. подчертава незначителността на многогодишната финансова рамка (МФР), 
предложена за периода 2014—2020 г., която представлява дори относително 
намаление спрямо сегашната МФР за периода 2007—2013 г.; счита, че кризата не 
може да служи за претекст за намаляване на бюджета на Съюза и че напротив, още 
по-необходимо е да се разполага със стабилен бюджет, чувствително засилен, който 
да позволява постигането на политическите цели на Европейския съюз и по-
конкретно подкрепата за растежа и заетостта и прилагането на принципа на 
икономическо и социално сближаване в рамките на стратегията „ЕС 2020“; 
следователно призовава Съвета да измени в този смисъл предложението за МФР за 
периода 2014—2020 г., представено от Комисията;

Общи въпроси, свързани със сектора на рибарството

Б. припомня, че рибните ресурси са обществено благо от жизненоважно значение за 
световната продоволствена сигурност; отбелязва, че секторът на рибарството и 
аквакултурите и свързаните с него дейности са често главният източник на доходи и 
устойчива заетост в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони; 
подчертава, че реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) 
трябва да преследва социални, икономически и екологични цели, които са свързани 
с подходящо опазване и управление на рибните ресурси, както и с борба срещу 
икономическия и социалния упадък, който засяга многобройни крайбрежни 
общности, като стимулира заетостта, подобрява условията на живот на местното 
население и отдава специално внимание на сектора на дребния риболов, за което ще 
са необходими достатъчни финансови ресурси след 2013 г.; признава 
необходимостта от засилена координация с политиката на сближаване;

В. отбелязва, че предложението за МФР за периода 2014—2020 г., което фигурира в 
съобщението на Комисията, озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, 
предвижда обща индикативна сума от 6,685 милиарда евро за рибарство и морско 
дело по постоянни цени от 2011 г. (ЕФМДР, включително пазарни мерки + СПОР + 
РОУР), което представлява средна годишна стойност от 955 милиона евро. За 
2013 г., която е последната година от настоящата МФР, тази сума е в размер на 
984 милиона евро; подчертава със загриженост, че предвидените суми за всяка една 
от годините, обхванати от МФР за периода 2014—2020 г., са отново по-ниски от 
сумата, предвидена за 2013 г. в рамките на сегашната МФР; припомня, че в своята 
резолюция от 8 юни 2011 г.1, озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова 
многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“, Парламентът изрази желание за увеличение на равнището на 
средствата за следващата МФР с поне 5 % в сравнение с равнището от 2013 г.;

                                               
1 P7_TA(2011)0266.
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Г. отбелязва, че някои цели, предложени от Комисията, налагат засилени финансови 
средства, без които изпълнението им би могло да бъде изложено на риск; припомня, 
че целите на Комисията се състоят по-специално в това, да се преодолеят 
съществуващите различия в областта на иновациите между сектора на рибарството 
и други сектори на икономиката, да се благоприятства преходът към сектор на 
рибарството, който има ограничено въздействие, премахвайки изхвърлянията в 
морето и намалявайки въздействието върху морските екосистеми, да се гарантира 
жизнеспособността на общностите, зависими от крайбрежния риболов, както и да се 
насърчи диверсификацията;

Д. подчертава, че подобно на селскостопанския сектор секторът на рибарството е 
силно уязвим по отношение на кризи; по тази причина препоръчва създаването на 
специфични механизми за подкрепа по подобие на предвидените за 
селскостопанския сектор механизми, които да бъдат прилагани при извънредни 
ситуации като природни бедствия, принудително прекратяване на някои дейности 
поради планове за възстановяване на рибните запаси или внезапни ограничения във 
връзка с достъпа до основни фактори на производство, наред с другото; 

Е. заявява отново, че поради нередовния характер на риболовната дейност, който е 
следствие от различни фактори, по-специално неоспорими природни ограничения, е 
необходимо да се поддържа подходящо публично, национално и общностно 
финансиране за сектора;

Въпроси, свързани със структурните фондове, особено с Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Ж. счита, че бъдещата обща стратегическа рамка, която ще се прилага за фондовете, 
които са обект на споделено управление, особено бъдещия Европейски фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), следва да вземе предвид многообразието на 
целите на тези инструменти за финансиране; припомня, че ЕФМДР е фонд за 
секторна подкрепа, чието разпределение не следва да зависи по никакъв начин от 
икономическия статут на географската зона, в която действа нейният получател;

З. отхвърля възможността за въвеждане и/или засилване на правилата за 
макроикономическа обвързаност с условия по отношение на използването на 
европейски фондове; счита, че страните, които са изправени пред най-големи 
финансови затруднения и чиято икономика е най-неустойчива, не следва да понесат 
двойни санкции, под формата на ограничен достъп до основните фондове за тяхното 
възстановяване и развитие, което би поставило под въпрос принципа на 
сближаване;

И. подчертава значението на ЕФМДР през периода 2014—2020 г. предвид факта, че 
този фонд ще бъде основният инструмент за финансиране на бъдещата ОПОР; 
отбелязва, че новите цели, политики и приоритети, които ще окажат влияние върху 
морската среда трябва да бъдат придружени от адекватни финансови средства; 
отхвърля идеята финансирането на новите цели, политики и приоритети — като 
интегрираната морска политика, да бъде за сметка на финансирането, необходимо 
за политиката в областта на рибарството;
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Й. подкрепя опростяването на достъпа до фондове, които са обект на споделено 
управление, особено ЕФМДР, с цел улесняване на дейността на бенефициентите и 
на компетентните национални органи, както и насърчаване на пълноценното 
използване на наличните фондове; счита, че би било целесъобразно да се дава 
предимство на проекти, предоставящи интегрирани решения, които са от полза за 
крайбрежните общности като цяло, във възможно най-голяма степен, а не на такива, 
които облагодетелстват единствено ограничен брой оператори;

К. изразява загриженост във връзка с възможността за премахване на съществуващите 
публични инструменти за регулиране на пазарите за рибни продукти и продукти от 
аквакултури; призовава за увеличаване на приноса на общата организация на пазара 
за рибните продукти и продуктите от аквакултури с цел да се гарантират по-добри 
доходи в сектора, стабилност на пазарите, подобряване на пускането на рибни 
продукти на пазара и увеличаване на тяхната добавена стойност, което означава, че 
общата организация на пазара трябва да бъде обезпечена с необходимите 
финансови средства за тази цел;

Л. препоръчва координирането на съществуващите инструменти, по-специално във 
финансов план, за да се отговори на специфичните проблеми на този сегмент и на 
крайбрежните общности, които са зависими в най-голяма степен; подчертава, че 
научните изследвания в областта на рибарството представляват съществен 
инструмент за доброто управление на сектора, което е жизненоважно за познаване 
на факторите, които обуславят развитието на рибните ресурси, извършването на 
количествена оценка и разработването на модели, които позволяват да се предвиди 
тяхното развитие, но също така и за подобряване на риболовните уреди, съдове и 
условията на труд и безопасност за рибарите; следователно призовава за засилване 
на финансирането за изследователската дейност в областта на рибарството — в 
екологичната, социалната и икономическата сфера;

Н. счита, че е жизненоважно да се подобри събирането, обработката и предоставянето 
на разположение на биологичните данни с цел да се гарантира, че политиката и 
управлението действително се основават на знанието; следователно счита, че е 
необходимо да се увеличи участието на Съюза в тази област, като се повиши 
максимално разрешеният процент на съфинансиране от сегашните 50 % на най-
малко 75 %;

О. счита, че биологичните паузи представляват важно средство за опазване на рибните 
ресурси, което е доказало своята ефективност, и са важен инструмент за устойчиво 
управление на някои рибни стопанства; признава, че въвеждането на периоди на 
естествено възстановяване, в някои критични фази от жизнения цикъл на видовете, 
позволява развитие на ресурсите, съвместимо с поддържането на риболовната 
дейност извън периода на естествено възстановяване; във връзка с това изисква да 
се предвиди възможност за финансова компенсация на рибарите по време на 
периодите на неактивност;

П. подчертава, че сегашното състояние на развитието на аквакултурите в Европа 
налага увеличаване на научноизследователската и развойната дейност в тази област, 
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което да позволи да се използва в пълна степен потенциалът на този сектор и 
същевременно да се води борба срещу някои от неговите ограничения, 
допринасяйки за подобряването на устойчивия му характер;

Най-отдалечени региони

Р. подчертава значението на сектора на рибарството за социалното и икономическото 
положение, заетостта и насърчаването на икономическото и социалното сближаване 
на най-отдалечените региони, чиито икономики се характеризират със 
съществуването на постоянни структурни ограничения и ограничени възможности 
за диверсификация; призовава да се запази и увеличи подкрепата на Общността за 
сектора на рибарството в най-отдалечените региони, с особено внимание към 
програмата за компенсиране на допълнителните разходи, възникващи от тяхната 
отдалеченост във връзка с пускането на пазара на определени продукти от 
рибарството в някои от най-отдалечените региони („POSEI Рибарство“); счита в 
тази връзка, че тази програма следва да остане в сила постоянно, тъй като 
положението на отдалеченост е постоянен фактор; изразява съжаление относно 
силното намаляване на общото финансиране, предвидено за тези региони в 
предложението за МФР за периода 2014—2020 г., макар че признатият от 
Европейския съюз брой на най-отдалечените региони ще се увеличи през 
следващите години, и изисква нетно увеличение на тези фондове;

Проект на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

С. призовава в междуинституционалното споразумение да се предвижда пълното 
участие на Европейския парламент в цикъла на преговори по международни 
споразумения в областта на рибарството; настоятелно призовава представителите на 
Европейския парламент да могат да участват, в качеството си на наблюдатели и при 
условия на равнопоставеност с представителите на държавите членки, във всички 
етапи на преговорите, като се отчита компетентността на Парламента във връзка със 
споразуменията в областта на рибарството;

Въпроси, свързани с външното измерение на общата политика в областта на 
рибарството

Т. изразява загриженост във връзка с неефективността на споразуменията за 
партньорство в областта на рибарството що се отнася до подкрепата за сектора в 
трети държави; подчертава, че съгласно решенията на Комисията отпуснатите 
средства за подкрепата за сектора са прекалено скромни, в абсолютни величини, за 
да доведат до резултати; следователно счита, че е необходимо да се предприемат 
мерки за промяна на положението, като същевременно се подобри ефективността на 
подкрепата за сектора и се насърчава по-добро усвояване на тези средства в трети 
държави.
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