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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по рибно стопанство осъзнава, че проектобюджетът за 2012 г. се вписва в 
особения контекст, свързан с ограничаването на публичните разходи на държавите-
членки. Според Европейската комисия нейният проектобюджет поддържа 
инвестициите и икономическото възстановяване. В тази връзка следва да се 
препотвърди, че политиките, свързани със сектора на рибното стопанство, остават 
ключови елементи за икономиката на множество региони, за продоволствената 
сигурност на Европа и за социалното сближаване и управлението на водните 
екосистеми. Европейският съюз трябва следователно да поддържа своите финансови 
усилия в тези сектори и да действа за увеличаване на динамизма и икономическата и 
социалната ефикасност в областта на рибарството.

2012 г. ще се характеризира с първите мерки, свързани с реформата на Общата 
политика в областта на рибарството (ОПОР) и на Интегрираната морска политика 
(ИМП). За целта трябва да се избегне това финансирането на действията по ИМП да 
става за сметка на бюджетните кредити за ОПОР и за други традиционни политики в 
областта на рибарството. В този контекст проектобюджетът за дял 11, раздел III 
подчертава усилията на Европейската комисия с оглед запазването на леко увеличение 
на бюджетните кредити за плащания, ако се вземат предвид поставените в резерв 
средства. Въпреки това е жалко, че разпределеният за проверки (11.08) бюджет е 
значително съкратен (16,92% по-малко в бюджетни кредити за плащания). При 
гласуването на бюджетните кредити комисията по рибно стопанство ще следи 
внимателно работната програма на ГД „Морско дело и Рибарство“ и законодателните 
предложения за реформа на ОПОР.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства усилията на Европейската комисия с оглед запазването в тяхната цялост 
на бюджетните кредити за плащания, разпределени за рибарството, на същите 
равнища като предходната година;

2. изразява своето учудване във връзка с бюджетните кредити, предложени да останат 
в резерв, и изисква законодателните актове надлежно да бъдат използвани, за да се 
оптимизира използването на тези средства, по-специално актовете, свързани с 
международните риболовни споразумения;

3. изразява задоволство във връзка с увеличението на бюджетните кредити за 
плащания, разпределени за риболовните пазари (11.02) и за Европейския фонд за 
рибарство (ЕФР) (11.06), но отбелязва, че запазването на същото равнище на 
бюджетни кредити за поети задължения намалява възможностите за оказване на 
пълна подкрепа за отрасъла през следващите години. освен това ще трябва да се има 
предвид постепенното установяване през 2012 г. на Центъра за наблюдение на 
пазарните цени в областта на рибното стопанство, за който Комисията се е наела да 
предложи правно основание;
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4. изразява съжаление във връзка с предлаганото от Комисията общо намаление на 
бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за контрола и прилагането 
на ОПОР, по-специално по отношение финансовите вноски спрямо държавите-
членки. Европейската комисия трябва да действа по-активно, за да улесни и насърчи 
използването на тези бюджетни кредити; 

5. независимо от това изразява задоволство от увеличението на бюджетните кредити 
за Агенцията на Общността за контрол на рибарството, чиито усилия трябва да 
бъдат подпомагани и насърчавани;

6. констатира, че бюджетните кредити за политиките, свързани с опазването, 
управлението и експлоатацията на живи водни ресурси (11.07), като цяло са 
стабилни, но предвид усвояването за 2010 г. изисква от Европейската комисия да 
използва в по-голяма степен първоначално предоставените й бюджетни кредити;

7. приема надлежно за сведение създаването на бюджетен ред за ИМП, но констатира, 
че предлаганите бюджетни кредити не са достатъчни за покриването на основните 
цели на тази нова политика; потвърждава отново, че финансирането на ИМП по 
никакъв начин не трябва да става за сметка на историческите бюджетни средства за 
ОПОР, както и че следва да се намери точно съотношение при използването на 
поставените в резерв бюджетни кредити във функции 1 и 2 от многогодишната 
финансова рамка;

8. отхвърля категорично предвидените в глава „Рибарство” големи намаления в 
позицията на Съвета относно бюджета за 2012 г.; изразява съжаление също така, че 
Съветът е готов драстично да намали средствата на Съюза за този сектор, който 
изпитва тежък недостиг на средства, предвид залога за цялото общество;

9. обръща внимание на Съвета, че намаляването на финансовите ресурси в този сектор 
няма никога да позволи устойчиво развитие на европейския риболов; отбелязва, че 
Европейският съюз също така има много важна роля за насърчаването на 
устойчивия риболов по света; констатира, че без допълнителни средства за контрол 
незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов ще продължи да подкопава 
огромните усилия на рибарите в Съюза и че това е пречка пред доброто 
функциониране на пазара;

10. изисква от Съвета да преразгледа своята позиция относно равнището на плащанията 
и поетите ангажименти за всички бюджетни редове във връзка с дял 11, и по-
специално, свързаните с ЕФР.


