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Изменение 1
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

(-1a) изтъква, че 70 милиона от 
населението на ЕС е зависимо от 
сектора по рибарство; в тази връзка 
призовава държавите-членки да 
насърчават развитието на 
изследователската и развойна 
дейност, с цел развитие на един по-
конкурентоспособен, устойчив и 
модерен сектор на рибарството;

Or. bg

Изменение 2
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че консолидираните 
общностни политики, като например 
земеделието и рибарството, които стоят 
в основата на икономиката на ЕС, 
изискват подходяща и целенасочена 
научна подкрепа. Изтъква, че 
традиционните начини за решаване на 
специфични за секторите проблеми, 
като например въздействието върху 
околната среда, доставките на храни, 
санитарния контрол и интегрирането в 
крайбрежните зони, отдавна вече не 
представляват основни и най-важни 
източници за решения;

1. изтъква, че консолидираните 
общностни политики, като например 
земеделието и рибарството, които стоят 
в основата на икономиката на ЕС, 
особено в периферните части на 
Съюза, изискват подходяща и 
целенасочена научна подкрепа. Изтъква, 
че традиционните начини за решаване 
на специфични за секторите проблеми, 
като например въздействието върху 
околната среда, доставките на храни, 
санитарния контрол и интегрирането в 
крайбрежните зони, отдавна вече не 
представляват основни и най-важни 
източници за решения;
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Or. el

Изменение 3
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че консолидираните 
общностни политики, като например 
земеделието и рибарството, които стоят 
в основата на икономиката на ЕС, 
изискват подходяща и целенасочена 
научна подкрепа. Изтъква, че 
традиционните начини за решаване на 
специфични за секторите проблеми, 
като например въздействието върху 
околната среда, доставките на храни, 
санитарния контрол и интегрирането в 
крайбрежните зони, отдавна вече не 
представляват основни и най-важни 
източници за решения;

1. изтъква, че консолидираните 
общностни политики, като например 
земеделието и рибарството, които стоят 
в основата на икономиката на ЕС, 
изискват подходяща и целенасочена 
научна подкрепа. Изтъква, че 
традиционните начини за решаване на 
специфични за секторите проблеми, 
като например въздействието върху 
околната среда, доставките на храни, 
санитарния контрол и интегрирането в 
крайбрежните зони, отдавна вече не 
представляват основни и най-важни 
източници за решения; Призовава 
новата финансова рамка да създаде 
възможността за финансиране по 
Европейския фонд за рибарство за 
апаратура и научно изследователски 
материали в областта на 
рибарството;

Or. bg

Изменение 4
Carmen Fraga Estévez

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че е от жизненоважно 
значение да се постигне една от 
целите на Зелената книга, т.е. 
бъдещият бюджет на ЕС трябва да 
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заложи на инструменти с добавена 
стойност и да отдава по-голямо 
значение на резултатите; счита, че 
макар и научните постижения да са 
основен критерий в науката, има 
сектори като рибарството, в които 
приложните изследвания са 
неизбежни с оглед на определянето и 
прилагането на мерки за управление;
посочва, че целите на новата обща 
политика в областта на 
рибарството, основана на 
екосистемен подход и максимален 
устойчив улов, изискват
мултидисциплинарни познания и 
оценки за работата на място, които 
да позволяват достигане на бързи 
заключения, от които зависят 
безброй стопански решения, работни 
места и мерки за морската 
екосистема;

Or. es

Изменение 5
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че в допълнение към 
необходимостта от достатъчно и 
надеждни научни данни следва да се 
провеждат и многоизмерни 
междусекторни изследвания както в 
областта на устойчивостта и 
жизнеспособността на морските 
екосистеми, така и в областта на 
благополучието на сектора на 
рибарството;

Or. el
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Изменение 6
Carmen Fraga Estévez

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. в тази връзка изразява надежда, че 
Зелената книга ще доведе до промяна 
в настоящата политика в областта 
на научните изследвания що се 
отнася до рибарството, тъй като 
преследването на научни постижения 
в този сектор доведе до изоставянето 
на ключови глави като познанията за 
видовете и тяхното поведение от 
гледна точка на използването им от 
флотовете и тяхната връзка с 
мерките за управление и накара много 
учени да се оттеглят от 
приложните изследвания в областта 
на рибарството, а младите учени – да 
отбягват тази област, причинявайки 
сериозен недостиг на специализирани 
кадри в момент, в който от тях има 
най-голяма нужда предвид 
състоянието на запасите;

Or. es

Изменение 7
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 

2. застъпва становището, че предвид 
многобройните и разнообразни 
възможности за научни изследвания в 
сектора на рибарството като 
океанография, живи морски ресурси, 
аквакултури, морска биология и 
генетика и вътрешни водни пътища,
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на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

специфично разпределяне на бюджетни 
средства за покани за представяне на 
предложения в рамките на новата 
рамкова програма и произтичащи от нея 
действия биха спомогнали за справянето 
с много от слабостите и 
недостатъците на сектора и за 
изграждането на по-силна позиция за 
изследователите в областта на 
рибарството и аквакултурите. Наред с 
това изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска и иновационна 
база би спомогнало за по-нататъшното 
развитие на устойчив сектор на 
рибарството и аквакултурите;

Or. el

Изменение 8
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите; Призовава да се 
подкрепи изследователската и 
иновативната дейност в новата 
финансова рамка с цел да се насърчи 
сектора на аквакултури, правейки го 
по- конкуретноспособен, по-устойчив, 
по-стабилен и по-адаптиран към 
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предизвикателствата на околната 
среда с цел европейския сектор по
рибарство да стане независим от 
останалата част на света;

Or. bg

Изменение 9
Struan Stevenson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база както на 
европейско равнище, така и на 
равнище държави-членки, би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

Or. en

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
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покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството; счита, че 
трябва да бъдат отделени повече 
средства за обучение в професионални 
учебни центрове и заведения, както и 
за въвеждане или подобряване на 
системата на повишаване на 
квалификацията на сегашните и 
бъдещи работници в сферата на 
рибарството. Наред с това изтъква, че 
изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите; подчертава, че тъй 
като Европейската комисия 
представлява позицията на 
държавите-членки в рамките на 
регионалните организации за 
управление на рибарството, 
приемането на едностранни решения 
без да се иска становището на 
държавите-членки е неприемливо;

Or. lt

Изменение 11
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 

2. застъпва становището, че специфично 
разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в 
рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха 
спомогнали за справянето с много от 
слабостите на сектора и за изграждането 
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на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите;

на по-силна позиция за изследователите 
в областта на рибарството. Наред с това 
изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би 
спомогнало за по-нататъшното развитие 
на устойчив сектор на рибарството и 
аквакултурите; подчертава, че тъй 
като Европейската комисия 
представлява позицията на 
държавите-членки в рамките на 
регионалните организации за 
управление на рибарството, 
приемането на едностранни решения 
без да се иска становището на 
държавите-членки е неприемливо;

Or. lt

Изменение 12
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

(2a) Отбелязва, че сътрудничеството 
между научни екипи от ЕС и 
техните колеги извън общността е 
крайъгълен камък за по-ясна визия 
относно състоянието на рибните 
ресурси и морската екосистема; 
счита че европейско финансиране за 
такъв вид сътрудничество е 
решаващо;

Or. bg

Изменение 13
Carmen Fraga Estévez

Проектостановище
Параграф 2а (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. приветства факта, че Зелената 
книга подчертава необходимостта 
от научни изследвания, които ще 
повишат капацитета за иновации и 
конкурентоспособността, което,
заедно с мерките, предвидени в 
Европейския фонд за рибарство, може 
да открие нови възможности за
риболовните предприятия да 
инвестират в разработването на 
нови, по-устойчиви риболовни 
техники, напр. нови съоръжения, по-
слабо замърсяващи, по-безопасни и по-
удобни плавателни съдове и мерки за
повишаване на използването и 
стойността на рибните продукти;

Or. es

Изменение 14
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че в нашите познания 
за състоянието на морските 
екосистеми и рибните ресурси 
продължава да има сериозни 
пропуски, което налага да се 
активизират научните изследвания в 
тази област;

Or. pt

Изменение 15
Ioannis A. Tsoukalas
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Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че е необходима по-
ефективна координация между 
рамковите програми в областта на 
научните изследвания и 
инструментите на Европейския фонд 
за рибарство и другите европейски 
програми;

Or. el

Изменение 16
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че рибарски 
организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на по-опростена, не 
толкова бюрократична, по-прозрачна
и лесно достъпна система; счита, че 
рибарски организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

Or. en

Изменение 17
Ioannis A. Tsoukalas
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че рибарски 
организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти,

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
МСП и микропредприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че рибарски 
организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

Or. el

Изменение 18
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че рибарски 
организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; предлага да се 
проучат възможностите за създаване 
на обединения, тъй като обединената 
дейност гарантира иновациите, 
конкурентоспособността и 
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развитието в сектора; счита, че 
рибарски организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;
счита за необходимо да се насърчи 
сътрудничеството между 
риболовните зони с цел обмен на 
добри практики и знания;

Or. lt

Изменение 19
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че рибарски 
организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

3. счита, че за конкурентоспособността 
на ЕС ще бъде изключително важно да 
се увеличи участието на предприятия в 
следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на 
микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от 
малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез 
установяването на прозрачна и лесно 
достъпна система; счита, че органи на 
гражданското общество като 
рибарски организации и регионални 
консултативни съвети следва също да 
могат да кандидатстват за малки, 
практически ориентирани проекти;

Or. sv

Изменение 20
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)
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Проектостановище Изменение

(3a) Смята, че достъпа до европейско 
финансиране при стриктни условия, 
трябва да бъде улеснен и по-гъвкав, а 
административните препятствия да 
бъдат значително намалени, в 
противен случай съществува риск 
тези пари да продължават да не се 
употребяват и да не допринасят за 
един по-устойчив сектор на 
рибарството в ЕС;

Or. bg

Изменение 21
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че рамковите 
изследователски програми са насочени 
преди всичко към основни изследвания, 
което изисква научноизследователски 
програми, за които са разпределени 
определени средства за изследвания в 
областта на рибарството и 
аквакултурите с цел поддържане на
сектора и екологичните и санитарни 
условия на рибните продукти, включени 
в хранителната верига.

4. отбелязва, че рамковите 
изследователски програми са насочени 
преди всичко към основни изследвания, 
което изисква научноизследователски 
програми, за които са разпределени 
определени средства за изследвания в 
областта на рибарството и 
аквакултурите с цел поддържане на 
сектора и екологичните и санитарни 
условия на рибните продукти, включени 
в хранителната верига; счита, че следва 
да се отделят повече средства за
финансиране на научните изследвания 
в областта на рибарството.

Or. lt

Изменение 22
Estelle Grelier

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. посочва, че целта на реформата на 
общата политика в областта на 
рибарството е да осигури 
устойчивост на риболовните 
практики, поради което е необходимо 
да се финансират научни изследвания 
за разработване на нови технологии, 
насочени например към повишаване 
на селективността на риболовните 
кораби или намаляване на 
потреблението на гориво от техните 
двигатели.

Or. fr

Изменение 23
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че настоящите 
инструменти за финансиране на 
научни изследвания и иновации в ЕС 
не са достатъчно пригодени към 
нуждите на изследванията в сектора 
на рибарството и аквакултурите; 
подчертава, че пълното посрещане на 
предизвикателствата и нуждите, 
пред които е изправен секторът, 
изисква тези инструменти да бъдат 
адаптирани по такъв начин, че да се 
отчетат неговите специфични 
характеристики, най-вече в областта 
на приложните изследвания;

Or. pt
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Изменение 24
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на обмена 
на добри практики, тяхното 
правилно и ефективно прилагане от 
предприятията и разпространението 
на резултатите от изследванията; 
счита, че както пряко участващите
заинтересовани страни, така и 
обществеността като цяло следва да 
бъдат по-добре информирани за 
предприетите програми за 
изследвания и за резултатите от 
тях.

Or. el

Изменение 25
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

(4a) Отчита важността от 
изграждане на силна база за 
координирани усилия на Европейско 
ниво в контекста на една от 
водещите инициативи на 
Стратегията Европа 2020: "Съюз на 
иновации", за изграждането на една 
устойчива структурна рамка за 
развитието на изследователската и 
иновативната дейност в областта на 
рибарството с цел да подобри 
знанията в областта на морската 
екосистема и да поощри селективния 
риболов;
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Or. bg

Изменение 26
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва неотложната 
необходимост от запълване на 
пропуските в знанията що се отнася 
до основни набори от данни като 
оценките на запасите за голям брой 
целеви видове, тъй като без такива 
данни не може да има правилно 
регулиране на рибното стопанство; 
признава също така, че за да се 
приложи екосистемният подход са 
необходими много повече научни 
данни както за целевите, така и за 
нецелевите видове, включително 
дълбоководните, които днес до голяма 
степен остават без наблюдение.

Or. en

Изменение 27
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че предвид настоящия 
им етап на развитие възможностите 
и ограниченията на аквакултурите 
изискват увеличаване на 
научноизследователската и развойна
дейност в тази област, така че 
техните възможности да могат да се 
използват по-добре и ограниченията
им да бъдат преодолени; счита, че 
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устойчивото развитие на 
европейските аквакултури изисква 
значителна подкрепа за научни 
изследвания и технологично развитие 
за целите на развъждането на
местни видове, така че да се осигури
възможност за диверсифициране на 
производството и доставката на 
хранителни продукти и за 
подобряване на тяхното качество, 
като същевременно се предвиди по-
голяма екологична сигурност;

Or. pt

Изменение 28
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

(4б) Вярва, че всички решения и 
прилагани политики на ЕС, трябва да 
се основават на солидна научна 
основа; в тази връзка смята, че повече 
изследователска дейност ще 
допринесе за по-добри оценки на 
състоянието на рибните ресурси и 
по-добро управление на рибния сектор 
в ЕС;

Or. bg

Изменение 29
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че следва да се предостави
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достатъчно финансиране за 
интердисциплинарни изследвания в 
областта на рибарството и другите 
морски сектори с цел превръщане на 
екосистемния подход в работещ 
принцип в рамките на процеса на 
вземане на решения във връзка с 
управлението на морските дейности.

Or. en

Изменение 30
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

(4в) Смята, че развитието на 
корабния сектор също трябва да се 
насърчава, за да се изгради един 
устойчив риболов и благоприятни 
условия за дребномащния риболов, ето 
защо новата финансова рамка трябва 
да се фокусира върху изследователска 
и иновативна дейност в тази област;

Or. bg

Изменение 31
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава за изследвания в 
областта на научните методи за 
превръщане на предпазния подход към 
управлението на рибарството в 
работещ принцип, посредством 
изрично включване на различните 



AM\870835BG.doc 21/23 PE467.183v01-00

BG

видове несигурност в моделите на 
оценяване на запасите и най-
подходящите средства за 
отстраняване на тези видове 
несигурност;

Or. en

Изменение 32
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

(4г) Отбелязва че европейската 
риболовна индустрия е силно 
зависима от изследователската 
дейност; в тази връзка инициативи, 
като Европейската технологическа 
платформа за рибарство могат да се 
окажат правилни инструменти, 
които могат да насърчат прехода от 
един високо разходен сектор към един 
много по-конкурентоспособен, 
устойчив и модерен сектор, за да 
включи всички настоящи и бъдещи 
проекти в областта на рибарството 
и да подсили капацитета на ЕС в 
тази област;

Or. bg

Изменение 33
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. признава, че разликата в методите 
за умъртвяване на отглеждани на 
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сушата животни и морски/водни 
животни е значителна; счита, че са 
необходими изследвания и иновации в 
областта на разработването на по-
хуманни методи за улавяне и 
умъртвяване в открито море.

Or. en

Изменение 34
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. подкрепя научните изследвания на 
принципа на участието на 
заинтересовани страни от 
социалната сфера, каквито са 
разработени в програмата „Наука в 
обществото мобилизация и взаимно 
обучение“, с цел включване на науката 
в обществото.

Or. en

Изменение 35
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4е (нов)

Проектостановище Изменение

4е. отбелязва, че използването на 
структурните фондове за инвестиции 
в изследователски инфраструктури 
допринася за преодоляване на 
различията в научния капацитет 
между държавите-членки и подобрява 
участието на някои държави-членки 
и региони в научноизследователските 
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програми на Общността.

Or. en

Изменение 36
Isabella Lövin

Проектостановище
Параграф 4ж (нов)

Проектостановище Изменение

4ж. отбелязва, че устойчивостта на 
основното хранително производство 
и другите морски дейности в общите 
морета (Средиземно, Черно, 
Балтийско море) зависи от 
съгласуваните подходи със съседните 
страни; подчертава необходимостта 
от изграждане на по-силен научен 
капацитет в съседните страни въз 
основа на по-добра координация на 
общата стратегическа рамка и
инструментите на европейската 
политика на съседство.

Or. en


